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ABERTURA
1.2 EXPEDIENTE
1.2.1 Mensagens do Senhor Presidente da República
- N• 285/81 (n• 454/81, na origem), submetendo à deliberação do
Senado o Projeto de Lei do Senado n9 308/SI~DF, que altera as alíquotas
1.1

do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de direitos a eles relátivos a que se refere o artigo 31, do Decreto-lei n9 8~ de 26 de dezembro de
1966:
- N• 286/81 (n9 455/81, na origem), submetendo ao Senado a escolha do Sr. Ovídio de Andrade Melo, Ministro de Segunda Clas~e, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Bra6il na Jamaica.
- N• 287/81 (n• 456/81, na origem), submetendo ao Senado a escolha do Sr. João Frank da Costa, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do BrasÍl junto à República da TuníSia.
1.2.2 Oficio do Governador do Estado do Espírito Santo
- N9 2389/81, encaminhando documentação relativa à autorização
solici.tada através do Ofício Sj2lj81, daquele Estado.

,1.2.3 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projetes de Lei da Câmara n•s 35/79; 9/80; 76 e 87 /81; Mensagem
n• 151/81; Projeto de Lei do Senado n• 78/80; Mensagens n•s 46 e 143/81;
Projetes de Lei do Senado n•s !06/80 e284/81; Projeto de Decreto Legislativo n' 3/81 (redação final); Projeto de Lei do Senado n• 330/80 (redação do vencido para o segundo turno regimental); Projeto de Decreto
Legislativo n' I l/81 (redação final); Mensagens n•s 54, 139,141 e !56/81;
e Projeto de Lei do Senado n9 244/81-Complementar.

1.2.4 Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n' 309/81-Complementar, de autoria do
Sr. Senador Franco Montoro, que elimina a inelegibilidade política dos
lideres sindicais afastados ou destituídos de cargos de direção, administração ou representação de entidade sindical.
-Projeto de Lei do Senado n• 310/81-DF, de autoria do Sr. Senador
Raimundo Parente, que prorroga, por dez anos, o prazo previsto no art. }9
da Lei n9 5.755, de 3 de dezembro de 1971, que .. isenta do pagamento dos
impostos predial e territorial urbano e de transmis~ão, no Distrito Federal, imóVeis adquiridos por componentes'da Força Expedicionária Brasileira".
1.2.5 - Discursos do Expediente
SENADOR AGENOR MARIA- Comercialização da próxima safra
algodoeira do Estado do Rio Grande do Norte.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO,como Líder- Nota do Presidente da Comissão Mista incumbida do estudo sobre o Projeto de Lei n9

22/81-CN, que dispõe sobre a reforma da legislação previdenciâria, ares·
peito de incidentes verificados por ocasião da última reunião daquela Comissão. Denúncia de irregularidades que teÍ'iam ocorrido no Mmistério da
Previdência Social.
SENADOR LWZ CAVALCANTE- Parecer proferido pelo Senador Marcos Freire em nome da Comissão de Economia sobre pedido de
empréstimo formulado pelo Estado de Pernambuco.
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Comentârios do Sr. Ministro
da Fazenda sobre o caráter inflacionário dos pedidos de empréstimos for~
mulados por Estados e Municípios.
1.3 - ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n9 205j80, que autoriza a Prefeitura Munici~
pai 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 Prefeit~ra 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. 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 seisce-ntos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de .. quorum".
-Projeto de Resolução n9 84/81, que autoriza a Prefeitura Munici·
pai de Castanhal (PA) a elevar em CrS l49.750.ü46,57 (cento e quarenta e
nove milhões, setecentos e cinqUenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cinquenta e sete centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 91/81, que autoriza a Prefeitura Munici~
pai 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, yinte e cinco crUzeiros e trinta e seis centavos),
o montante de sua divida '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, novecentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois
centavos). o montante de sua dívida consolidada. Votação S:diada por falta
de "quorum".
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-Projeto de Resolução n~' 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 ·sessC:fifa e uin centavos), o montante de
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de uquorum".
-Projeto de Resolução n~' 5/81,_ que autoriza a Prefeitura Municipaf
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
--Projeto de Resolução n9 6/81, qUe autoriZa a Prefeitura Municipal
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões., setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e
vinte e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n• 38/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e
dois mHhões, 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 Goiâs a contratar operação de crédito no valor de Cr$
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros).
Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 101/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta mi·
lhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta
e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
por falta de ·~quorum".
-Projeto de Resolução n9 60/81, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 J02j81, 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 n'íl 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 cinqUenta
e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o ·montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Requerimento n9 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo do 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 Senado 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• aniversârio 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 na administraÇão da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS). Votação adiada por falta de "quorum".
-Requerimento n'íl 149/81, do Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "0
Nordeste é Vítima do Estouro do OrçiuTiento MOnetário", de autoria do
economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do Brasil, edição de 236-81. Votação adiada por falta de "quorum".
- Requerimento n'i' 313j81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência para o Projeto de Lei do Senado n'íl 156/79, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras providências. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Lei do Senado n'i' 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 incentivos fiscais, na área da SU-
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DAM, 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 uquorum ...
- Projeto de Lei do Senado n• 357 j79, do Senado Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especi3.I"para os coveiros e
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidade). Votação adiada por falta de Hquorurn".
- Projeto de Lei do Senado n• 142/80, do Senador Orestes Quércia,
alterando o dispositivo-da Lei n• 3.807 de 26 de agosto de1960, que dispõe
sobre a Lel Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar da
.con'stfiuciOnalidade. Votação adiada por falta de ''quorum".
- Projeto de Lei do Senado n• 146/80, do Senador Orestes Quércia,
que isenta do imposto de renda o 139 salário. (Apreciação preliminar da'
·consfftucionalidade). Votação adiada por falta de "quorum".
- Projeto de Lei do Senado n• 163/80, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade). Votação adiada por falta
de "quorum".
...:.. Projeto de Resolução n' 40/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Botim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão
sobrestada por falta de "'quorum" para votação do Requerimento n'íl
309/81, de adiamento da discussão para reexame da Comissão deConsti~
tuição e Justiça.
-Projeto de Resolução n'íl 18/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira (MG), a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e
um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada, por falta de .. quorum" para votação do Requerimento n'i' 345/81, de adiamento da discussão para a sessão de 22 do corrente.
-Projeto de Resolução n9 85/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e
nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta
e dois centavos), o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada, por falta de hquorum" para votação do Requerimento n'i' 346/81, de
adiamento da discussão para a sessão de 21 do corrente.
-Projeto de Resolução n'íl 89/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e
um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada, por falta de "quorum" para votação do Requerimento n'íl 347/81, de adiamento da discussão para a sessão de 23 do corrente.
-Projeto de Resolução n9 115/81, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor
de US$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norte-americanos).
Discussão sobrestada, por falta de ..quorum" para votação do Requerimento n'íl 348/81, de adiamento da discussão para a sessão de 22 do corrente.
1.4 -DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR ARNO DAM!AN!- Desvinculação da Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina da Superintendência Regional de Porto Alegre.
SENADOR HELV[DIO NUNES- Comentários a artigo publicado
em "O Globo", de 13 do corrente, a respeito da obstrução parlamentar no
Senado.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Voto do Tribunal de Contas da União ao apreciar as contas do Senado Federal relativas ao exercício de 1980.
SENADOR DIRCEU CARDOSO -Ação de despejo que paira
sobre ocupantes de casas populares da SHIS, em Brasília.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES·
SÃO. ENCERRAMENTO
2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
- Do Sr. A1mir Pinto, proferido na sessão de 15-10-81
-Do Sr. Bernardino Viana, proferido na sessão de 15-10-81
-Do Sr. Leite Chaves, proferido na sessão de 15-10-81
3 -MESA DIRETORA
4 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA·
RES
5 --COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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ATA DA 185~ SESSÃO, EM 16 DE OUTUBRO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDitNCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, PASSOS PÔRTO
ÀS 14 HORAS E JOMINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto St:na - Eunice Michiles - Evandro Carreira - Raimundo
Parente- Gubrie! Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José
Sarncy - Bernardino Viana - Helvídio Nunes - Almir Pinto - Agenor
Maria - Martins Filho- Humberto Lucena- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilt:la - Gílvan Rocha - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- luiz
Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Henrique Santillo- Vicente
VuohJ- José Fragelli- leite Chaves- Arno Damiani- Paulo Brossard
- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Jarbus Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de JJ Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aherta ~~ se::;sào.
Sob ;.t rrotcçào de Deus iniciamos nossoS frabalhos.
O Sr. i"'-Secrctário procederá à leitura d-o ExPediente.

E ALMIR PINTO

bro ele 1980, oom proposta: de Resolução eJ>tabelecendo novas aliquotas máximas para o Imposto sobre a Transmissão de B<>ns
Imóveis.
6. As aliquotas propootas oom vigência a partir de 1.o de janeiro de 1982, foram exatamente o dobro daquelas então vigentas
no Distrito Fedem! e nos Estados. de modo geral. O Sena.do F'eãeral, acatando a Mensagem de Vossa Excelência, aprovou o projeto que se transformou na Resolução n.0 99, de 16 de setembro
de 1981.
7. Por outro lado, o projeto de lei de que se trata, esposa oo
principias maiores tão bem destacados na: E.M. n.0 360, de 1. 0
de dezembro de 1980, dos Mlnlstros da Fazenda e do Planejamento:
'_'5. O projeto mi proposto não pretende atend'er aos
postulados ·das teorias redistributivistas doa renda e do
capita:I, mas apenas procurar compensar os Estados, em
parte, pela perda sofrida com a divisão da receita. do
Imposto instituída· pela Emend·a COnstltuclonal n.0 1(), de
1980.

E: lido o seguinte
,Assim é que, nas transmissões compreendidas no Sistema Financeiro da Habitação, foi mantida: a alíquota de
.0,5%, dado .seu relevante caráter social. Mas ao contrário
da incidência vigente, essa ali:quota atingirrá apenas o valor
do imóvel efetlvttmente financiOcdo. Isso e>itará que os
imóvêis de lUX01 cujo financiamento repre.senta pequena
1parce1a de seu custo, sejam- beneficiados integralmente
pela alíquota reduzida. A parcela do valor não financiado
será tributada à alíquota: previSta para as transmissões
onerosas que é de 2%. As demais transmissões - que são
:principalmente as doaçõe_s e as transmissões j'cau.sa martis" - terão suas alíqu(ltas elevadas para 4%".

EXPEDIENTE
MENSAGEM

Do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Senado
protew de lei:
\IENSAGF.M N• 285. DE 1981
('\J<:'

-454/81, na origem)

Excelentíssimos &nhores Membros do Senado Fedexal:
Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, ;tem V,
da Constituição Fed.era:l, tenho a hcmra de submeter a el~vacfa
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposiçao de
Motivos do Senhor Governador do Distr1to Federal, o anexo projeto de lei que "altera as aliquotas do Imposto sobre a Transmissão de B<>ns I)nóveis e de direitos a eles relativos a que se refere
o artigo 31, do Decreto-lei n .0 82, de 26 cfe dezembro de.lllii6".
Brasilla, 15 de outubro de 1981. - Aureliano Chaves.
E.M.

N.o 017/81-GAG
Brasllia 5 de o·utublro de 1981
A Sua Excelência o &nhor
!Doutor Aure)ja.no .Chaves de Mendonça
D!gnissimo Presidente da Repúbl!ca Federativa do Bras!!, em exerciclo
Nesta
Excelentissimo Senhor Presidente da Repúbl!ca
Tenho a honra de submeter à superior consideraç.ão de Vossa
Excelência o anexo Projeto de Lei que dá nova redação aos incisos
do artigo 31, do Decreto-lei n.o 82, de 26 de dezembro cie 1966, que
regula o Sistema Tributário do Distrito FederaL
2. A proposta visa a ap!lcação, no Distrito Federal, das novas
allquotas do Imposto de 'JJransmissão de ,aens Imóveis,_ recentemente fixadas pelo Senado Federal, atraves da Resoluçao n.O 99,
de 1981,. com vigência a pMtir de 1.0 de janeiro ãe 1982.
3. As a!lquotas do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
_ ITBI, previstas nos incisos r, II e .III do artigo 31 do Decreto-lei
n.o 82, de 26 de dezembro de 1966 e aplicadas no Distrito Federal,
são ainda aquelas inspira.das no Ato Complementar n. 0 2q, de 8
de dezembro cfe lllii6, agora alteradas pelo &nado Federal a.través
da mencionada Resolução n.O 99/!11.

Ressalte-se q~e praticamente, todos os Estados do Brasil
vêm ~os últimos 14 .anÓs aplicando estas mesma:s ·aliquotas balizadas pelo Ato Complementar n.o 27, de 8 de dezembro de 1966.
4

No ano pretérito, eom a edição da Emenda Coru;tltucional
no 17 de 2 de dezembro de 1980, que entre outros benefícios para
o~ Estados e Municípios, dispôs que do produ(o da arrecadação
do Imposto sobre a Traruml.ssão de Bens Imóveis - r:rBJ:, 50%
(cinqüenta por cento) constituiriam. reooitas dos Estados e 50%
{.cinqüenta por cento) dos Municípios, Vossa Excelência, em atenção à Exposição de Motivos n. 0 360, dos Ministros da Fazenda e
cia Secretaria de Planejamento da Pr~idência da Repúbllca, remeteu ao Sena.do Federal a Mensagem n.o 316/80, de 2 de dezem5.

8. A proposta, Senhor Presld.,nte, se insere no quadro maJs
amplo de reforçar a receita t;ibutária do Distrito Federal, pois o
aumento das alíquotas proporcionará um incremento na arrecadação em torno de 101}%, sendo útil assinalar que o ingresso do referido tributo no Distrito F'ederal atingiu a casa de Cr$ 206.667.597,12
de janeirO até o dia 25 de setembro de 1981. A projeção para todo o
exereíclo atinge, pois, 276 milhões de cruzeiros.
9. Permito-me salientar, outrossim, que a fi;x:ação de aliquotas
no percentual máximo refl-ete o posicionamento do Distrito Federal que, pela competência estadual e mwlicipal que lhe é "'tribuída constitucionalmente, assegura a arrecadação tributária dos
impostos determinando-lhe, também, os encargos daqueles entes

públ.!cos.

10. Finalmente, é proposta a edição de Lei em obediêncfa: à
norma prevista no inciso IV, do M"tlgo 97 da Lei n.o 5.172, de
2·5 de outubro de 1988 que elege este Diploma para alterações de
al.iquotas de imposto. E, para o Distrito Federal, em matéria tributária, orçamentária:, ~erviços públicos e pessoal a competência
é privativa· do Sena.do Federal (artigo 17, § 1.0 ãa Constituição).
11. Em decorrência, "'l'!!'Vando Vossa Excelência o Projeto de
Lei anexo, solicito o seu encaminhamento ao S-enado Federar para
o necessário proceSSO legisla:tivo.
Aprove!Ito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência oo
protestos de minha estima e do mais profundo respeito. - Aimé
Alcebíades Silveira LamaJson, Governatlor do Distrito Federal
PROJETO DE I,EI DO SENADO N.0 308, DE 1981-DF
Altera. as alíquotas do Imposto sobre a Transmissão de

Bens Imóveis e de direitos a eles relativos a que se refere
o art. 31, d<> Decreto-lei n.o 82, de 26 de dezembro de 1966.

o

Sena.do

Fede~al

decreta:

Att. 1. 0 Os incisos I, II e III, do art. 31, do De-creto-lei n. 0 82,
de 26 de dezembro de 1966, :passam 'a vigorar com a seguinte re-

dação:
"Art. 31.
I - Transmissões compreendidas no Sistema Financeiro de Habi•tação a que se refere a Lei nR 4.380, de 21 de
agosto \le 1964 e legislação compl•mentar:

a) sobre o valor efetlvamente financiado: 0,5% (mélo
· -

par een.to); e

bl sobre o valor restante: 2% (dols por cento);
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II - demais transmissões a titulo oneroso: 2% (dois
por cento); e
·
TII -

cento)."

LEI N.o 5.043, DE 21 DE JUNiHO DE 1966
Estabelece isenção do Imposto de Selo para os atos em

quaisque_r outras transmissões: 4:-% (ql).atro IJOr

Art. 2.o Esta. Lei entrará em vigor no dia 1° de janeiro de
1982.
Art.

Outubro de l981

que forem partes os órgãos-destinados no n.0 ~· art. 8.0 c'!a
Lei n.o 4.380, de 21 de agosto de 1964, e as Caaas Econo-

micas Federais ein suas operações imobiliárias.
···············--·~-----··················-··-··~~-·-~·-···········

a.o Rlevogam-se a.s disposições em contrário.

LEI N.o 5.049, DE 29 DE JUNHO DE 1966
Introduz modiflcacões na Legislação pertinente ao
Banco Nacional de Habitação.

LEGISLAÇJ!O CITADA

... •,• ...... ............ -· --- ..................... -............... -·
~-

CONSTITUIÇAO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASU.

LEI N.0 5.127, DE 29 DE SETEMBRO DE 196_6
Isenta as instituições filantrópicas da contribuição de
1% (um por cento), de que trata o art. 22 da. Lei n.0 4.380,
de 21 de agosto de 1964, que cria o Banco Nacional de Ha-

CAPíTULO IV
Do Distrito Federal e dos Territórios
Art. 17 A lei disporá sobre a organlza<;ão administrartiva e
judiciária do Distrito Federal e dos Temtórios.
§ 1.0 Caberá ao Senado Federal discutir e votar projetas de
lei sobre matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e
pessoal da a.dm!nlska.ção do Distrito FedeDal.
·

bitação.

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

'

'

~

DECRETO-LEI N.0 70, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966
Autoriza o fwtcionamento de associações de poupança
e empréstimo, institui ·a cédula hipotecária, fi; dá outras

providências.
O

o

O

O

O

O

CAPíTULO V
Do Sistema Tributário

O

O

ooOOO.

O

o•

~A

O

o~-

o

o+

o

O

o•

O

00

O

O

o

O

00

··························

DECRETO-LEI N. 0 76, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966
Dispõe sobre a ocupação uso de imóveis residenciais
construídos, adquiridos ou arrendados pela União, em Brasilla, ,e dá outras providências.

e

--Art. 23. Compete aos Estados e ao Distnto Federal instituir
Impostos sobre:
I - tran.sm.issão, a qualquer título, de bens imóveis IJ.)Or natureza e acessão física e de direitos reais sobre imóveis, ex-ceto os die
garantia, bem como sobre a cessão de direitos à sua aquislçõ.o; e
I 2.o O imposto de que trata o item I compete ao Estado onde
ootá situado o !móvel, ainda que a transmissão resulte de .•u·oessão
aberta no estrangeiro; sua alíquota não excederá os limites estabelecidos em resolução do Senado Federal por proposta do Presidente da Repúbllea, na forma prevista. em lei.
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DECRETO N. 0 55.955, DE 20 DE ABRIL DE 1965
Dispõe sobre a renda dos imóveis mencionados nos
§§ 3.0 e 4.0 do art. 65, da Lef n.o 4. 380, de 21 de agosto de
1964; regulamenta a venda e a administração dos imóveis
em Brasília; define o Grup'o de Trabalho criado pelo Decreto n. 0 43.235, de 25-2-1938, como órgão federal de desenvolvimento regional integTando-o no sistema financeiro da
habitação e dá outras providências.

SEÇAO III

Do Senado Federal

art. 42.

Compete privativamente

DECRETO N.O 59.917, DE 30 DE DiffiZEMBRO DE 1966

ao Senado

.••••••••••••• * ••••••••••••••••. -•••• : •••• -• .•• ·• ·-·

Federai:
~

•••••••••••••••

o

•

V - legislar para o Distrito Federal, segundo o disposto no
§ 1. 0 do art. 17, e nele exercer a fiscalização flnap.ceira e orçamentária, oom o ·auxílio do ·respectivo Tribunal de Contas;

ATO COMPLEMENTAR N.o 27

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 30 do Ato Institucional n. 0 2, de 27 de outubro de 1965,
tendo em vista o disposto no art. 4. 0 e seu parágrafo único do mesmo Ato, resolve baixar o seguinte At-o Complementar:

Regúlamenta Q SERFHAU - Serviço Fe4eral de Habitação e Urbanismo) estabelece suas finalidades e modo
de operação, cria o Fundo de Financiamento de Planos de
Desenvolvimento Loc-al integrado, e dá Qlltras providências.
LEI N.o 5.455, DE 19 DE JUNHO DE 1968
Altera dispositivos da Lei n.0 4.380, dA • • ::~agosto de
1964, que institui a: co-rreção monetária n(", . contratos imo..
biliáriost de interesse social, o sistema. 11nanceiro para
aquisição da cá-Sa própria, cria o Banco Nacional da. Habitação - BNB e Sociedade de Crédito Im-obiliário, as

Letras Imobiliária,;, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo. e dá outras providências.

Art. 8.0

Até que sejam fixados pelo Senado Federal os l!miqu~ se refere o art. 39 da Lei n. 0 5.172, de 25 de outubro de
1966, ficam estabelec!da.s, para a cobrança do imposto a que se
refere o art. 35 da mesma lei, a.s seguintes alíquota.s máximas.

tes a

transmissões compreendidas no sistema financeiro da haa que se refere a Lei n.0 4..380, de 21 de agosto de 1954, e
legislação complementar, 0,5%;
II - <!emals transmissões a t!tuio oneroso, 1,0%;
III - quaisquer outras transmissões, 2,0%.
I -

DECRETO-LEI N.o 204, DE 27 DE FEVEREffiO DE 1967
Dispõe sobre a exploração de loterias, e dá outras providências.

bita~ão

DECRETO-LEI N.o 350, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1968
Altera a legislação do Imposto de Ren(IA.., e dá outras
providêneiM.
..
'

························-··-·-·························.··············
LEI N. 0 4.380, DE 21 DE AGOSTO DE 19M
Institui a. correção monetária nos contratos imobiliá~

rios de interesse social, o sistema. financeiro para aquisição
da. casa própria, cria o Banco Nacional da Habitação
(BNH), e Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras Imoblllárias, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo e dá
outras providências.

. . .. . . . . ..

~

.. . . . ... . . . . . ... .. . . . ..... ·. . . . . . . . . . .................. .

DECRETO N.o 54.974 DE llDE NOVEMBRO DE 1964
Autoriza Sandra Martins Cavalcanti a praticar, sem

prejuízo de suas funções de Presidente do Banco Nacional
da Habitação, os atos da competência do D!retor-Superintendente do mesmo~ ·
·

O

DECRETO N. 0 63.977, DE 10 DE .TANEffiO DE 1963
Dá nova denominação à Caixa de COt1$truções de Ca-sas do Ministério do Exército, integra-a no Sistema. Financeiro de Habitação, e dá outras providências.
DECRETO-LEI N.O 613, DE 19 DE JUNHO DE 1969
Autoriza. a venda de imóveis do INPS nas condições
que especifica, e dã. oUtras providências.
DECRETO-LEI N.o 1.033, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Dá nova destinação aos recursos previstos no art.
da Lef n. 0 4. 380, de 21 de agosto de 1964.

:u
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LEI N.o 5.702, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1971
Transforma o Banco N3<lionai da. Habitação (BNU)
em empresa pública, e dá outras providências.

LEI N.o 5. 741, DE 1.• DE DEZEMBRO DE 1971
Dispõe sobre a proteção do financiamento de bens
imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Babitaçiio,
LEI N.O 6.015, DE 81 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os registros púbfieos, e dá outras providências.

DECRETO-LEI N.O 1.338, DE 23 DE JULHO DE 1974
Dispõe sobre lnC!''}tivos fÍ5:""-is a Investimentos ~
zados por pesSoas fiSlcas, aplica. novo f;ra.tamento fiSCal
aos rendimentos de investimentos, e dá outras providên-

cias.

···································································
DECRETO N.O 76.276, DE 15 DE SETEMBRO DE 1975
Dispõe sobre a estrutura básica do pepartamento Administra.tivo do Serviço Público (DASP), e dá outras providências.
• • o • • • • • • • • -· • • • -~· • • • • • • • • • • • • • • • • • '

• • • • • • ·-· ·~-• • • • • • • • • • • • • • ,. • • • • • •

RESOLUÇAO N.O 99, DE 1981
Estabele aliquota.s máximas para o Imposto de que
trata " inciso I do art. 23 da. Constituição Federal.
Art. 1.0 As allquota.s máximas do !mpo.sto de que trata o lnciso I do art. 23 da Constituição Federal serão as seguintes, a partir de 1.o de janeiro de 1982:
I - transmissões compreendidas no Sistema Financeiro de
Habitação a que se refere a Lei n. 0 4.360, de 21 de agosto~ de 1964,
e legislação complementar:
a) sobre o valor efetlvamente financiado: 0,5% (melo por
cento);
b) sobre o valor restante: 2% (dois por cento>;
II - demais transml.ssões a titulo oneroso: 2% (dois por
cento);
III - quaisquer outras transmissões: 4% (quatro por cento>.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 16 de setembro de 1981. - Jarba.s Passarinho,
Presidente.
I As Comissões de Constituição e Just~a, do Distrito
Federal e de Finanças.)
MENSAGEI\S

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de
nomes indicados para cargos cuJo provimento depende de sua prévia aquiescên·
cia:
MENSAGEM No 286, OE 1981
(N 9 455/81, na origem)

DECRETO-LEI N.O 1.880, DE 20 DE JANElRO DE 1975
Dispõe sobre o Fundo Rotativo Habitacional de Brasília, a. Taxa d0 Ocupação, a alienação e OC'I;lpa.çáo de imóvers residenciais da Administração Federal no D.istrlto Federal, e dá entras providências.
•• o •••••••••••••

~

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

DECRETO N.o 85.676, DE 3 DE ABRIL DE 1961
Cria o Plano da. Casa Rural - PLACAR, e dá outras
providências.

. . •. . . . . . . . •. . . ••. . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

-·-~--

..• ·-·o •.•.••........•..

Código Tributário Nacional

Sábado 17 552.1

Excelentíssimos Senhores Membros der Senado Federal:
De confo·nnlclade com G ~t. 42, item II!, da Constituição Feooral, rbenho a honra de submeter à aprovaçao de Vossas Eseelêncla.s a Jescolha, que desejo t.,.r, do Senhor Ovklio de Andrade
Melo, Ministro de Segunda Classe, dia Carreira de Diplomata, para
exerceT a função de Embaixador <1<> Brasil na Jamaica, nos~ termoo
dos arts,·2l e 22 do Decreto n.0 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os mér>tos do Embaixador OVídio. de Andrade Melo, q\le me
induziram a esco.lhê-lo para. o desempenho dessa elevada tuuçã<>,
consbam da anexa ln:fommaçã<> de> 'Mlnlstéi:lo das RelaÇões Exteriores.
Brasllla. 15 de outubro de 1981. - Aureliano Cbaves.
Informação

LEI N.o 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário ·Nacional e jnstitui
normas gerais de direito tributário aplícáVeis à União, Estados e Municípios.

Livro Segundo
Normas Gerais de Direito Tributário

SEÇAO II
Leis, Trata4os e Convenções Internacionais e Decretos
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
IV - a fixação da aliquota. do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o dlspo.sto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;
DECRElTO.LEI N.O 82, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1966
Regula o Sistema Tributário do Distrito Federal, e dá
outras providências.
SEÇAO IV
Do Cálculo de Imposto
Art. 31. As alíquota.s são as seguintes:
I - 0,5% para as transmissões relativas ao Sistema Financeiro
de Habitação (Lei n.O 4.380, de 21 de agosto de 1964 e legislação
complementar);
II - 1% para as demais transmissões a titulo oneroso;
III - 2% para quaisquer outras transmissões.

OURRICULUM-VITAE:
Embaixador Ovídio de Andrade ;Melo.
Na.scldo na Barra dO Pirai, Rio de Janeiro, 17 de setembro d~
1925.
):la.cha.rel em Ciêncla.s JuridlçM e Sociais, Faculdlade de Direito,
Nlteról.

Ourso ® Pr~ção à carreira. oo D1plomil'ta, Lnstltut<> RioBranoo.
Cúrso de Aperfeiçoamento de piploma.tas, Instituto Rio-

B-ranco.

Diplomado pelo Instituto supertor de· Estudos B.rasJJ;elros,
Cônsul de Terceiro Classe, 19 de j.anelvc> de 1950.
Segundo-Secretário, antigüldade, 21 de junlJ.o de 1956.
Prtmeiro-Secretário, merecimento, 24 de outubro de 1961.
Conselheiro, título, 30 de janeiro de 1S67.
l\l:inlstro de Segunda Classe, merecimento, 31 de março de 1967.
Assistente do Chefe do Depa.rtamento Poi>tieo e Oultu.ral
1958/59.
'
Chefe da Divisão das Nações Utn1da.s, 1965.
Assistente do ,Secretárto-Geral de Politica Exterior 1967 I 68.
Toronto, Vice-Cônsul, 1952/54.
'
Lima, Terceiro-secretárto, 1954/56.
Lima, Segundo-Secretário, 1956.
Cobe, Cônsul-Adjunto, 1956/57.
Cobe, Encarregado do ConsuliaJdo-Geral, 1956 e 1957.
Washington, OEA, Segundo-Secretário, 1960/61.
Washington, OEA, Primeiro-Secretário, 1961/62.
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Buenos Aires, Primeiro Seeretário, 1962/65.
Buenos A1res, Encarregado de Negócios, 1964.
Argel, Priln:eiro..:secrCtário, 1960.

Londroo, Cônsul-Geral, 1968/75.
Luamda, Representante Esp€cial, 1975.
Bangkok, Embaim.dor, 1976/81.
Comitiva do Mlnlstro de Estado em. Ylslta ao Paraguai, 1958
(membro).
eom.!Ssã.o de Acordo com a Bolívia, 1959/60 (chefe, substituto).
Comissão de Conferêncla.s Interomerlcanas, Conselho da OEA,
1960 (v1ce-presldente).
Reunião do SÚbcomitê dos Nove, Oom!tê dos "21", Conselho da
OEA, Washington, 1960 (membro).
Reunião Especial de Representantes Go.vernamenta!s de Alto
Nível, CIES, Washington, 1960 (membro).
·
II Período ·ae Sessões da Reuníáo de' 'técnicos Governamentais, .para o estudo de rproblemas de ReJlorma Agrár.ta, Washington,
1960 (rejprere!ttantel.
VI"e VII"Re'uniõés dé Consulta dos Mlnlstros das Relações Exteriores dos EstJados Americanos, San José, 1960 (membro).
III Reunião db cómltê aos "21"; Bogotá, 1960 (membro).
VII Assembléía-Geral da IPGH, Buenos Aires, 1961 (membro).
'vm Re,união de Coilsulta d9s Mililistl'os das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, Punta dei Este, 1962 (membro).
Negociações do ·Aoo-rdo comercial co[Q. a Uniã<r Soviética, 1962/
63 (membro) .
Sessão da CEPAL, Mar dei Plata, 1963 (membro).
Reunião da CECLA, Alta Gra.cia, 1964 (membl"O).
=r· Sessão da Assembléia-Geral da ONU, Nova Iorque, 1966
(membro).
IV Período de Sessões da COPREDAL, México, 1967 (delegado-suplente).
Primeir:as Reuniões da COmissão de Desarmamento, (Genebra.,
1967 (membro).
Cerimônias da Independência de Angola, 11;75 (EmbaixadorEspecial).
A dis~icão do Pr!nclpe Miklasa dó J·apão, em visita ao Brasil,
1958.
A disposição do Primeiro-Ministro de Japão, em visita ao Brasil, 1959. ·
Comitê "ad hoc", criado pela Assembléia-Geral da IPGH, 1962
(repnesentante).
II Reuniões Anuais do CIES, São Paulo, 1963 (membro).
Con:ilssão Executiva da I Reunião de Coordenação dos Serv1ços
de Propagan<ia e Expansão Comercial do Brasil, no. Continente
Americano, 1963 (membro).
o Embaixador ovidio.de Andrade Melo se enco!lJtra nesta data
no exercício de suas funções de Emb3lxador do Brasil na Tailândia.
secretaria de Estado das :Relaçõ·::s Ext.eriore;;, B de outubro de
1981. - Guilherme Luiz Leite Ribeiro, Chefe da Pivisão do Pessoal.
A Crunissão de Rei:111ões Exteriores.
MENSAGHI '1 9 2R7, OE 1981

(N' 456/81. na origem)
E1<00lentl.ss!mos Senhores Membros do Senado Federal:
Pe conformidade CIOm o art. 42, ltem III, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter â aprovação de Vossas Excelêncla.s a escolha, que desejo faZ_ei", do Senhor João Frank da Costa,
Ministro de Primeira Classe, da Ca.Ueira de Plplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repúblioa da Tunísia, nos termos dos artigos 21 e 22 do Pecxeto n.0 71.534, de 12 de
dlezembro de 1972.

Os. méritos do Embab<ador João Frank da Costa, .que me indUZiram a escolhê-lo para o deseJ:llrpenho dessa eleva<La função,
constam ·da anexa informação do Mlnlstério das Relações Exteriores.
Brasilia, 15 de outubro de 1981. - Aurellano Chaves.

Inlormação
"CURRíCULU:M vri'AE":
Embabmdor João Frank da Costa.
Nascido na Fmnça, Paris (brasileiro, de acordo com o artigo 69,
inciso III <ia Constituição de (1891), 23 de novembro de 1925.
Curso de Preparação à Carreira de Piplomata, InstitutJo Rio-

Braa:tco.

Estágio na ONU e OEA.
Bacharel em Letras, Universidade Clermont, Fnmça.
Bacharel, Licenciado e Doutor em Pireito, · Un!vermdade de
Plaris.
P!plomado em Estudos Superiores de Pireito Internacional,
Paris.
Doutor em Economia Politica. Universidade de Paris.
P!plomado pelo Instituto de Estudos Politicas, Universidade de
Paris.
Plplomado pela Academia Internacional de Ha.!a.
Licenciado pela Faculdade de Letras, Universiddde de Paris.
Plplomas da Academia e do Centro <ie Estudos de DlreitJo Internacional de Ha.!a.
Terceiro-secretário, 6 de outubro de 1952.
Segundo-Secretário, merecimento, 1.0 de setembro de 1958.
P:rlmeiro..Secretárlo, mereCimento, 24 de outubro de 19&1.
Conselheiro, titulo, 19 de se>tembro de 1969.
Ministro de Segunda Classe, me·rec!mento, 31 de março de
1972.
Ministro de Primeira Classe, mereCimento, 1 de março de 1977.
Auxiliar do Chefe do Departamento Politico e Cultural, 1961.
Chefe da Plvisão de Conferências, Organismos e Assuntos Gerais, 1962.
Subchefe do Gabinete do Mlnlstro de Estado, 1962.
Chefe. da P!vlsão de Coopevação lintelec tua!, 1971/72.
Chefe <ia Plvisão de Ciência e Tecnologia, 1973/74.
Em licença, 1977/80.
Nova Iorque, ONU, Terceiro-Secretário, 1955/57.
Paps, Terceiro-Secretário, 1957/58.
Paris, Segundo-Secretário, 1958/61.
Argel, Primeiro-Secretário, 1963/65.
Argel, Encarregado de Negócios, 1964.
Lima, Primeiro-Secretário, 1965/67.
Lima, Ch-efe do Setor de Promoção Comerci·al, 1966.
Lima, Encarregado de Negócios, 1965, 1966 e 1967.
Rotterdam, Cônsul-Adjunto, 1967/71.
Rotterdam, Encarregado do Consulado-Geral, 1967, 1968, 1969
e 1970.
Paris, UNESCO. Minlstro"Conselheiro, 1974/76.
Paris, UNESCO, Encan-egado de Negódos, 1974 e 1975.
Paris, UNESCO, Embaixador, à disposição; 1980/81.
X Conferência !nteram:ericana, Caraéa.s, 1954 (membro).
Conselho Executivo e no Comitê do Programa do FISI, Nova
Iorque, 1956.
·
Comissão para as lnstruçile~ à Pelegação do Brasll à Xl Assembléia Geral das Nações Unidas, 1956 (membro).
XI, XV ·e XVII Sessões da Assembléia Geral da ONU, Nova
Iorque;· 1956 e 1961 (membro).

=rii Sessão do ECOSOC, Nova Iorque, 1957.
Reu..""licão <lo Comitê do Desarmamento, Genel:>ra, 1962 (membro).
VI Sessão da CEA, Addls-Adeba, 1964 (observador).
Reuniões do Grupo Internacional de Coordenação para o Oceano Antá.rtlco, Bruxelas, 1970 e Buenos Aires, 1974 (representantJe).
Conferências de Revisão da Convenção Universal e da Convenção de Berna, Paris, 1971 (dele·gado).
Comitê de Peritos sobre Satélites de Comunicação, Na!robi,
1971 (chefe).
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·eonrerêncla Intergovernamental sobre o estabelecimento de
um Sistema MUnâial da Proprieda,de Intelectual, Genebra, 1971,
1972, 1973, 1974 e 1975 (delegado).
III Reunião Ordinária, em nivel ministerial do CIEC, Cld<tde
d'o P..namá, 1972 (deleg..cto) .
XVII Sessão da CÓnferência Geral da ONU e UNESCO, Paris,
1972 <as.ses.sor).
lteunlão da Comissão Mista Brasil-França, Paris, 1973 (subchefe).
Reun!oos do Grupo de Trabalho sobre De&.eobertas Clentítlcas.
da OMPI, Genebra, 1973, 1974, 1975 e 1976 (chefe).
lteunlõ'es da Assembléia, Conferência de aepresentantes e Comitê Executivo da Unlão Internacional para a Protecão de Obras
Literárias e Artísticas, Genebra, 1973, 1974 e l975 <rei>resentante).
Comitê de Peritos sobre Satélites de Comua:tlc:ação, Nalrobl,
1971 (chefe) .
Conferência de Estados sobre Satélites de Comunloação, Bruxelas, 19'12 (chefe) .
·
Ccim!tê Intergovernamental da Convenção de Roma, 1973/75
(,presidente) .
Conferência do Bureau Intergovemamental de Informática
Paris, 1974 (representante) .
·
'
Comltê Permanente da OMPI para Aqu!.sição de Tecnologia,
Genebra, 1975 (chefe) .
Comitê Intergovemamental do Direito do Autor Baris e Genebra, 1973, 1974 e 1975 (chefe).
'
'
·
Comitê Intergovernamental da Convenção de Roma, Paris e
Gen-ebra, 1973 e 1975 (membro) .
I, II e m Reuniões do Comitê de Ciência e Tecnologia para o
DesenVOlvimento da ONU, Nova Iorque, 1974. e 1975 (che!e).
LXIV sessão do comitê Intevnacianal de Pesos e Medidas, Paris, 1975 (deleg..ctoL
! e II C<>mitês de PerUas Goveniamenta!.s sobre Bltrlbuta.ção
em Ma.tê~ de Dire!.to do Autor, Paris, 1975 e 1976 (de!eg..cto).
Seminário sobre Direitos C<>nexos, México, 1975 (obServador).
IV Reuniào do Conselho Interhacional de Coordenação do Programa "O Homem e " Biosfera", MAB, Pru1s, 1975 (chefe).
C<>mitê do CSTAD, ONU, 1974176 (presidente).
Conselho Nacional de Estatistica da IBGE, 1953 (representante-substituto do MREJ .
Reunião de Min!stros da Fazenda e Economia dos Pafs.es-Membros da OEA, 1954 (à d!.sposição do secretário-geral) .
Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Pesqu!.sas, 1971/
74 (representante dó MRE).
II Sessão da Assembléla. Gemi do CLAF, Rio de Janeiro, 1972
(chefe).
Conferência Intera.mericana Especializ..cta sobre & Aplicação
da CACTAL, Brasllia. 1972.
Reuniões Culturais Mistas Brasil-Itália, Brasil-Alemanha
Federal ·e Brasi!-I"ran9a, Brasilla, !971/74 (membro).
Funcionário da Reitoria da Universidade do Biasll, 1949/50.
Professor d.e Politica Ln.ternRc.lonal·, rnstLtut.o Rio-Branco,
1961/62.
Membro da Socied..cte Brasileira de Direito Interna.clonal
"Amerlcan Society for Internatlonal La,w" e da "Soc!eté Fra.nça!se
d'Histoire dle la Médicine".
PUblicações:
"Le Problême de la Souvera!nté sur les régions !JQl&lres a.ntarctiques", Paris, 1947, 200 pp. (mimeo).
"L'Antarctlque et !e Drol.t Internatlonal", "E:Jopétitions Polalres
Françaises", "Expédition ..ntamt!que", . Sêrie Documentalre n° 4,
Paris, "Centre de Documentation Unlversltalre", 1948.
"Aspectos da Diplomacia Brasileira de 1901 a 1950", Rio de Janeiro "COrreio da. Manhá.,,'1950.
"A teoria dos Setores Polares", Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, 1951.
"La Pal!tique Autrale de la France", "Notes d'H!.stoire D!lplomatique antarctique e sub-antarctlque", Revue d'IDstoire Diplomatique, 67 a n.o 1, javier-mars 1953, pp. 47-64 n. 0 2, avril-ju!n 1953,
pp. 140-163, Separata Pedone, 1953, 50 pp. -- --"0 Fundamento do Direito Internacional Segundo Léon DUgult e Georges scelle, Boletim oo Sociedade :Brasileira. de Dlr!iito
:,nternacional, 10.• n.oe .19-20, 195~, ;pp. 3957.

"Souveraineté sur l'Antar.ctique", PariS, 'Llbrairle Génrerale dê
Droit et de jurisprudence", 1958, 252 pp (Expédltions Pola.lres
Fràn~!.ses, n.o 201).
·
"Antárt.!da: O problema Político",· Revista Brasileira de POlítica Internacional, 1.", n. 0 3, setembro 1958, pp. 41-58, n. 0 4 dezembro.1958, pp. 76-99, 2.• "'· n. 0 5, mwrço 1959, pp. 78-89; 3 "!Íi.0 11,
setembro 1960, pp. 118-131; 4.• a, n. 0 15, setembro 1961, pp. 85-102.
"Os Sistemas Mundla!.s e Regiona.!.s de Segwan..,.., R,lp de JaC
neiro, 1961, pp. 32 (~roduz!do no Boletim da SOciedade Brasileira.
de Direito Internacional, 1963).
A margem da n.ção do Rio Branco, Ma.naus, Amazonas, 1966,
·PP· 41.
Joaquim Naburo e a POlitica Exterior do Bra.sll, Rio oo Janeiro,
Editorial Record, 1968,' 324 pp.
"Lienregistrement des accords conelus par 1es orga.nlsatlom lntevnatlo.na1es", Haia, 1969, 190 ppc mimeo)'. ·
·
"Quelques COÍ!Sidérn.tions sur la Conventlon de Rome. Le Drol t
d'auteur, Geneve, mars 1976, pp. 79-83".
"La Conventlon de Rome et les pays en vale de déve!oppe-

ment''·
''Bulletin du Droit d'Auteur" {UNESCO). 1976.
Metas de bases para. a ação de Govemo. Projeto Prioritário ~
- "Coleta e d!.ssemina.ção d" Informação cientl!ica e tecnológica
no exterior", Bras!lia., .MRE, 1971-1973, 17 c..ctemos (·mimeo).
"Polltlca exterior clentí!!ca e tecnológica". "Rev!.sta Brasileira de Estudoo Bolltlcos", Universidade Federal de Minas Gera.!.s
n. 0 37, 1973, pp. 69-94. _
'
"O Sistema Nacional de Informação Cientifica e Tecnológica
- SNICT". "Revista de Blblioteconomia. de Br..,illa", vol. 1, n.o 2,
1973 pp. 95-107.
"Cond!çoos e Fatores determinantes para uma Bolítica Na.clonal de Desenvol vlmen to Tecnológico: Aspectos Externos". "Revista
de Administração de Empresas" (R!o) vol. 14, n. 0 8, 1974, pp. 83-1ÓO.
"Problems ..nd Prior!ties" - Technology and Development UNITAR News, vol. 6, n. 0 4, 1974, pp. 6-8. Brés!l. Aspects d'lnterê>t
général. Rio de Janeiro, Min!stêre odes Affa!res Etrangéres, 1953,
71 pp.
El Brasil. Aspectos de lnterés general, Rio de Janeiro 1954
78 pp.
•
•
Arte Bizantina e paleocr!.stã em Ravena, Rio l!e Janeiro, 1963.
Prooo!umb!oo.ns aardewek van de Oentrale Andes. Precolumblan Cemmtcs of · the Central Andes. Rottelldam, Museum voor
Land-en Volkenkunde, 1968, 80 pp. Tr..ctução alemã, Rotterda.m

.

~.

"A propos d'une statuette chlmou flgurant une trépanation
crânienne" Bulletln de I'Ac..ctén:tle N<l.tlonale de Médicine (Paris)
t. 159, n.O 6, 1975, pp. 493-498.
·
"Os 'Tapajós: a .ln!orma.çiio dlsponivel". Humboldt, Munique,
n. 0 34, 1976, pp. 79-81.

:M.edalha de .Vermeil, CPCD, IRBr.
Medalha Lauro Sodré.
Ordem de Rio Bramoo.
Ordem do Mérito Educativo.
Ol:'d.em "Ruben D~rio", Nicarágua.
Ordem do Sol, Beru.
Legião de Honra, França.
Ordem de Balboa, Pa.namá.

o

EmbaiJ<ador João Frenk d·lJ. Costa se encontra nesta data à
d!.sposição da Delegação Permanente do Brasil junto à O"ganlzação
das Nações Vnidas para a Educação, Ciência e Cultura.
Secretaria de Estado dM Re!açoos Exteriores, 8 d" outubro de
1981. - Gullhenne Luiz Leite Ribeiro, Chefe da. Divl.são do Bessoal.
(A ComiSsf.i.o de Relações Exteriores.)
Ofício do GoH·rnador do Estado do Espírito Santo
N"' 2.389/81, de 14 do corrente, encaminhando documentação relativa à
autnriz.ação solicitada através do OF. S/21, de 1981, daquele Estado.
fÀ Comissão de Finanças.}
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PARECERES N•s 909 E 910, DE 1981

Sobre o Projeto de Lei da Câmara, n. 0 35, de 1979 (n.•
1.657-C, de 19751 na Câmara dos Deputados) qne "autoriza
o Governo Federal a instituir a, Fundação Universidade
Federal de Campina Grande e dá outras providências".

PARECER N.0 909, DE 1981
Da. Comissão de Educação e Cultura

Rela to r: Senador l\Ia uro Benevides

De autoria do ilustre Deputado Octacll!o Queiroz, o projeto em
estudo tem__como objetivo "autorizar o Gov-erno a instituir a Fundação Universidade Federal de Campina Grande".
A Fundação será integrada pelo Centro de Ciências e Tecnologia
e pelas instituições antes subordinadas à Uulversidade Federal da
Paraíba, sediadas nas cidades- de campina Grande ~ Areia.
Farão parte da futura Universidade os seguintes estabeleciment.os de ensino superior:
I - Faculdade de Engenharia Civil;
II - Faculdade de Engenharia Elétrica;
III - Faculdade de Cléncias Sociais;
IV - Faculdade de Ciências E~nômicas;
V - Escola de Agronqmia do Nordeste;
VI - ·Escola de Processámento de DadQS;
VII - Escola de Meteorologia;
VIII - Ciclos Básicos de Ciências Econô~icas e de Engenharia;
IX - Cursos de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia de Sistemas.
Oamp!na Grande, principal centro regional do 'interior nordestino, é o ponto de contacto entre o_ sertão e o litoral, os brejos e o
agreste, sendo também o principal entroucamentQ rodoviário ·e
ferroviãrio. 1!: também a capital comercial do Estado, ficando sob
seu domínio direto a parte central do Estado e a porção sudoeste do
Rio Grande do Norte.

o
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçào II)

autor do projeto diz, em sua justificação:
uNão temos, nesta iniciativa, propósitos meramente regionalistas senão também informamo-Ia por melhores intuitos didãticos do ponto de vista meramente "'!lministrat!vo, fundamentamo-la objetiv<r de mais eficiente racionalização.
No que tange à localização da sede e foro da pretendida fundação universitária em Campina Grande, basta
advertir, o que aquela cidade representa, no contexto de
toda a paisagem urbana, educacional, econômica, social
e cultural, para o desenv-olvimento não apenas do interior
da Paraiba, mas, ademais, como marco histórico de interiorização em todo o Nordeste brasileiro. Conta o Município
com 2Qa estabelecimentos industriais, mobilizando cerca
de sete mil operários e, ainda, 2. 236 estabelecimentos co~
merclais. Quanto ao ensino superior, basta sallentar que o
Centro de Ciéncias e Tecnologia, da Universidade Federal
da Paraíba, instalado em Campina Grande, oferece oito
cursos de equcação: Engenharia Civil, Elétrica e de Sistemas; Meteorologia; Proces.samento de Dados; Cléncias Sociais; Economia e Agronomia. Ministra, ademais, pós:-graduação em Engenharia Civil, Elétrica e de Sistemas. Quanto
a Universidade Regional do Nordeste, propicia 25 cursos
de graduação, enquanto o ensino das Ciências Médicas,
também no Município é ministrado por uma entidade particular, a Faculdade de Medicina de Campina Grande.

Em nível médio ou colegial, há dezenas de estabelecimentos em Campina Grande, com opções à eletrôilica, às
telecomuulcações, às práticas contábeis e atuarias, além
de laboratórios de fisica, química e eletrônica."

Em seguida, o Deputado Octacll!o Queiroz historia a situação
do ensino naquel!l- área afirmando que:

jjTrata-se, ademais e, irrecusavelm-ente do maior centro universitário do Interior do Nordeste, com uma população de mais de seis mil alunos no curso- superior.

o desenvolvimento do nivel znais elev'ago de ensino iniciou-se, em Campina Grande, a partir da instalação da

Escola Polltéculca, em 1954, fundando-se, a seis anos depois, a Faculdade católica de Filosofia e ·a Faentdade de
Ciências Econômlcas, aquela sob a responsabll!dade da
Congregação das Irmãs de Caridade- de São Vicente d~
Panto, esta última. iniciativa da própria Municipalidade.
Temos, no atual contexto universitário campinense.
em pleno funcionamento as faculdades integradas à Universidade Regional do Nordeste, mantidas pelo MuulciJÜO
com subvenções federais; e. o Centro de Ciências e Tecnologia, congregando as Instituições universitárias vinculadas
à Universidade Federal da Para!ha.
Esse conjunto de estabelecimentos, com ampli~ililo leque de _currículos, demonstra a existência, em Campina
Grande, de condições locaclonais, dldãticas, culturais e materiais, para a criação de uma Universidade Federal, seja
como propomos, sob a forma da Fundação vinculada ao
Poder Público.

Ocorre, que, embora o Centro de Cléncias e Tecnologia
vinculado à Universidade Federal da Parafba, rece-ba recursos orçamentãrios anuais da ordem de 9.• 744.800 cruzeiros; apesar de a Universidade Regional do Nordeste
eontar com o auxilio anual de cerea de dois milhões de
crm<elros, enquanto a Faculdade de Medicina de Campina
Grande tem a ajuda anual de 1.800 mlf cruzei!l"os. procedentes do Ministério do. Educação e Cnttura, as três instituições universitárias têm a sua sObrevi.vência ameaçada,
por insuficiência de recursos, que poderiam, de um lado,
ser economizados, com a Incorporação pretendida, além
de ampliados. desde que lnstltuida uma Fundação vinculada ao poder público federal.
,;lalient.e-se. ademais, que essa federaliza.ção não implicarfa em mais largos dispêndios, desde que, atualmerite,
as despesas das três Instituições vêm sendo custeadas, em
lU ais de 65% (ses.senta e cinco por cento), pela União."
Além disso, o autor do projeto teve o cuidado de optar por uma fundação com personalidade de direito público, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura; pois haverá despesas públicas, com essa criação, n,eccssãria
previsão de recursos orçamentários para a transformação e instalação preten-

didas.
Ora, o artigo 57. item II in fine da Constituição Federal estabelece a "exclusllvldade de iniciativa do Presidente da IRepúb!ica,
no que se refere a projetas de lei que aumentem a despesa pública".
Já a aut.oriza~í.'í.o para criar. ou instituir uma Fundação vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, com os objetlvos propostos,
pode ~er de iniciativa do Poder Legislativo, por qualquer dos seus
membros.
Assim, sendo, e tendo em vista que a medida nos parece oportuna e conveniente, somos favoráveis ao presente projeto de lei,
que irá dar um grande estimulo a uma das pii.ncipais e mais densamente povoadas ãreas do nordeste do Pais.

Bala das Comissões, 20 de agosto de 1981. - Aderbal Jurema,
Presidente. - Mauro Benevides, Relator - 1oão Lúcio - Eunice
Adalberto Sena - João Calmon.

Mlchiles -

PARECER N. 0 910, DE 1981

Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Mauro Benevides
Na forma regimental, vem a exame da Comissão de Finanças
o Proj_eto de Lei da Câmara que autoriza o Governo Federal a
instituir a Fundação Universidade Federal de Campina Grande
e dá outras providências.

A proposição é de iniciativa do ilustre Deputado Octacíllo
Queiroz, que assim a justifica:
"Preliminarmente, cumpre-nos esclaTecer porque, em
lugar de propor a criação da Universidade de Campina
Gt:ande, com a integração dos cursos uulversitários Ot< de
formação técnica existentes nas cidades de Campina
Grande e de Areia, optamos, pela instituição, com aquela
finalidade, de uma Fundação, com rpersonalldade de direito público, vinculada ao Ministério" da Educação.
É que, na verdade, haverá despesas públicas, com essa
criação, necessária a previsão de re_cursos orç-amen tárlos
para a transformação e instalação pretendidas.
Ora, o art. 57, item m, ln fine, da Constituição estabelece a exclusividade de iniciativa do Presidente da República, no que tange a projetas de lei que aumentem a despesa pública. •

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (~cção II)_
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Já a autorização para criar1 Ou instituir uma Fundação, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, com
os objetlvos que propomos, pode ser de iniciativa do Poder
Legislativo, por qualquer dos seus membros.
Assim, vencida a prelimin~r de inconstitucionalidade,
passamos a justificar a criação da Fundação Universidade
Federal de Campina Grande, com a integração dos institutos universitários, técnicos e _pré-universitários já existentes na:quela e na cidade para:Dbana de Areia.
Há vários anos, a incansável população de Campina
Grande, a maior cidade do interior do Nordeste, vem propugnando, junto ao Governo Federal, a instalação da m:rtversidadé Federal, e recentemente, a Câmara de Vereadores daquele Município dirigiu, por todos os seus representantes, extenso e esclarecido Memorial às mais altas
autoridades da República, defendendo aquela federal!zação, sem o desejado êxito.
No que tange a uma Iniciativa do Poder Legislativo,
via-se obstaculada pelos art.s. 57 e 81 da Constituição, reservando a matéria a competência privativa do Presidente da Repú'blica, sendo esta nossa a ptimeira que pretende elidir semelhante óbice, sem refugir aos parâmetros
constitucionais.
Não temos,- nesta iniciativa, propósitos meramente regionalistas, senão também informamo-la por melliores lntuitos didáticos e, do ponto de vista meramente administrativo, fundamentamo-Ia no objetlvo de mais eficiente
racionalização.
No que tange à loca!lzação da sede e foro da pretendida fundação universitária em Campina Grande, basta
a·dvertir o que aquela cidade representa, no contexto de
toda a paisagem urbana, educacional, económica, social e
cultural, para o desenvolvimento não apenas do interior
da Paralba, mas, ademais, como marco histórico de interiorização em todo o Nordeste brasileiro".
Na Câmara dos Deputados, a matéria tramitou pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura e de Finanças, sendo aprovada em Plenário, na Sessão de 28 de maio de
19711.
Em sua tramitação no Senado Federal, manifestou-se a Comissão de Educação e Cultura favoravelmente ao p-rojeto.
Sob o aspecto financeiro que nos cabe examinar, vale destacar que a tederação proposta com a instituição da Flundação não
Implicará em grande dispêndios, uma vez que atualmente as três
entidades que passarão a inte,grar a nova Fundação vêm sendo
custeadas em mais de 65% (sessenta e cinco por cento) pela União
·Federal, como enfatiza o autor do projeto.
A nova instituição virá, sem dúvída, evitar a dispersão de recursos, gerando melhoria na qualidade do ensino ministrado para
a juventude universitária do inoorlor do Nordeste.
Campina Grande é hoje o centro polarizador do Interior Nordestino, e a criação da Fundação Universitária naquela cidade vem
ao encontro dos legitimas anseios da região.
Ante as razões apresentadas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n.O 35, de 1979.
Sala das Oomt.ssões, 1.0 de outubro de 1981..- Gabriel Hermes,
Presidente, em exe:rcicio - Mauro Benevides, Relator - Affonso
Camargo- José Fragelli- Martins Filh<>-- Almir Pinto- amo
Damiani - .José Lins - Amaral Peixoto.

P.\RE('F.R !'i' 911, OE !9R!
Da Conússão de EdUC2-l)ão e Cultura, sobre o Projeto
de Lei da. Câmara n.o 9, de 1980 _(n, 0 380-B, de 1979, na
Câmara dos Deputados) que "altera o § 1.0 do art. 8.0 da

Lei n,• 4.024, de 2Q de d""embro de 1961, que- fixa as diretrizes e bases- da educação nacional --, a. fim de tornar
obrigatória a participação de espuialistas em EducaÇãu
Física - no Conselho- Federal de Educação".

Re!at<>r: SenadorJoão Çalmon
O Projeto ora em exame, de autoria da !lustre Deputada I,ygia
Lessa Bastos, tem por objetlvo incluir um representante da educação_ f!slca escolar na composição do_ Conselho Federal de Educação.
Em sua Justificação, a autora do projeto dlz que:
''Aumenta, a cada dia, o valor da educação fisica e
desportiva como aspecto importante da educação.
Se os povos da- Ailtigüidade a encaravam como fator
de bem-estar f!slco e psíquico e de ajustamento social, as
sociedades modernas a:centuaram esse valor e o enriqueceram, considerando-a também atividade compensatória
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da redução do esforço fWco causada pela Introdução da
tecnologia industrial e fonte alternativa de lazer.
Nos últimos tempos, a atividade desportiva passQu a.
representar ,também Instrumento de ascensão social e de
afirmação de poder. Confirmam-no as recentes competições internacionais~ nas quais os paises ricos geralmente
vitorio-sos, comprovaram sua hegemonia politica e econômica.
Reconhecendo a necessidade de modernizar a educação, ministrando-a como Ulíl todo, o Brasil vem empreendejldo a execução do Plano Nacional de Educação Fislca e
Desportos.
Diz ainda a Ilustre Deputada que:
"O órgão central do sistema responsável pela execução
do Plano é o Ministério da Educação e Cultura, em ação
coordenada eom os Estados e Municípios, de modo a abranger o universó·brasileiro com o máx!mo de eficácia. A ação
governamental está voltada-para as três área.s principais:
educação física escolar, déSporto de massa e desporto de
alto nivel.
Embora a atribuição consultiva e ~iscipllnadora do
Jlistema esteja afeta ao Conselho Nacional de Desportos,
ao Conselho Federal de Educaçã-o cabe a responsabilidade
de promover a educação física escolar, sem dúvida nenhuma, o ·segniento :mais importante do Sistema, pois a ele
cabe a atribuição de fornecer os talentos de que se valerão o desporto de mas.sa e o de alto nivel. A.ssim, podemos
dizer que o êxito do Plano dependerá substancialmente da
atuação do Conselho Federal de Educação.
A Lei n.O 4.024/61, ao dispor sobre a composição do
COnselho Federal de Educação, recomenda que os conselpéiro.s sejan;_ nomeados "dentre pessoas de notável saber
e experiência em matéria de educação". Embora utilize
o termo em sua acepção mais ampla, ou seja, no sentido da
formação !noogral do educando, nada Impede que especifiquemos es.ses especialistas, tomando obrigatória a presença
de professores de educação f!slca, modalidade educativa
que requer atenções especiais.

O § 1.o do art. 8.0 ao diSpor que "as diversas regiÕes do
:Pais, os diversos graus de ensino e o magistério oficial e
particular" devem participar do Conselho, obletlvou diversificar os especialistas, não ap.enas quanto ao aspecto sóelo-cultural, mas, principalmente, quanto às necessidades
pedagógicas.
Não -podemos deixar de reconhecer que a Lei n.o ....
4.024/61 já nasceu obsoleta e que o Onsino é um processo
em constante mutação, reiquere'ndo, por isso, ajustamento
das disposições legais às necessidades do mundo moderno."

Finalizando,' a ilustre autora do projeto dlz que enquanto a
Lei n.O 6. 251/75, propõe-se a difundir e Incentivar a prática de
exercícios físicos, legislação posterior, de iniciativa do Executivo,
praticamente transformou a regra geral em exceção.
Não obstante as razões apresentadas pela eminente Deputada
Lygia Lessa Bastos, achamos que o legislador não achou necessário d4;criminar cada. uma das disciplinas que compõem o currículo dos diversos graus de ensino, para assegurar no Conselho
Federal de Educação a presença de especialistas, que se pronunciem soQ particularidade da sua área.
Em vez disso preferiu optar por pessoas de "notáveis saber
e experiência" em educação, levando em consideração e necessidade de nele serem representadaS as diversas regiões do Pais, os diversos graus do ensino, e finalmente e ·magistério oficial e particular.
A Lei procurou ajustar as diferenças culturais de cada região
do Pais, atendendo aos objetlvos específicos de cada grau, com as
peculiaridades do tipo de ensino ~oficial e particular. Parece-nos
bastante abrangente que pessoas de notável saber em educação
representando diversas áreas culturais do País e o ensino parti~
cular e oficial nos diversos graus, tenham condições de se ocup'ar
com autoridade e e!lciêncla d~ todas as áreas do conhecimento.
Assim sendo, se Jlretendemos diversificar os espectallstas não
1\penas quanto ao aspecto sócio.-cultural, mas quanto as n'ecessldades pedagógicas, teríamos uma !nlinldade desses profissionais
cada um representando .sua área de ensino.
'

lnco~~n/:'~: somos pela rejeição do projeto, por inoportuno e

Sala das Coml.ssões, 8 de outubro de 1981. - Aderbal Jurema
Presidente - .foâo Ca.Imon, Relator - João Lúcio - Adalberu;
Sena - Eunice Michiles.
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Sobre o PrGjeto de Lei da Câma.ra. n.0 76, de 1981
(n.0

Outubro de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

4.261~B,

de 1981, na Casa. de origem), que "autoriza

o Departamento Nacional de Obras Contra. as Secas
(DNOCS), Autarquia vinculada ao Ministério do Interior,
a· d.oar imóvel que menciona, situado no Município de
Pentecoste, no Estado do Ceará".
PARECER N.0 912, DE- 1981

Comissál> de Assuntes Regionais
Relater: Senador Aimir Pinte
Pelo .presente projeto de !e!, o Departamento Nacional de
Obras Contra. "' secas (DNOCSJ é a.utorizado a doa,r (art. 1.0 ) à
Prefeitura de Pentecoste, no Estado do Ceará, mediante escritura
pública, uma área d<)Stinada à construção de um hotel <:!e turismo.
o terreno mede treze hectares e cinco m!l oitocentos e vinte
e cinco centla.res, conforme o memorial descritivo constMJte do
parág"afo único do art. 1.o
Na forma do art. 2.0 , a doaç.ão tornar-se-á nula1 de pleno direito, se a construção preconizada não estiver ooncluida no prazo
de cinco anos, ou se ao imóvel for -eonfertda destb;tação diversa
da prevista. Nestas hipóteses, ocorrerá a reversão do Imóvel ao
património do DNOCS, independentemente de indenização de
·qualquer benfeitoria porventura realizada no ter:reno.
A matéria é oriunda do Poder Executivo e veio ao Congresso
Nacl01nal nos termos do ar.t. 51 da Constituição, a,companhada
de exposição de motivos, na qual o Ministro do Interior ressalta.
os seguinrtes pormenores:
- as terras objeto da doação ficam localizadas na faixa seca
do Açude_ Públicu 'jPerei.rla de Miranda", ex-Pentecoste;
- o Conselho de Administração do DNOCS, ,pela Resolução
n.o 2.289-, de 21 de outubro de 1980, já se manifestoill favoravelmente à doação do imóvel, tendo, inclusive, adotado todaas as providências que devem anteceder o ato alienatório.
Flalta, agora, para. que se complete •a doação, a autortza,ção
legislativa.
_Todas as Comissões da Câmara; às quais foi encaminhado o
proJeto, manifestaram-se favoráveis. O Pl<enário aprovou-a.
A OOUlStrução de um hotal de turismo, na. â.r<m do antigo açude
de Pentecoste, a.tua!mente denominado Açude Público Pereira de
Miranda, é do maior interesse para o Município de Pentecoste
pelas perspectivas de turismo que abre.
'
Quando aprovou a doação, o Conselho Admlnistrativo do
DNOCS ~xaminou todas as _:probabilidaldes, inclusive o proje•to de
oonstruçao.
. Conipletada a doação, por meio de escritura pública, o Munlmpio ficará com a responsabilidade da C{I'OStrução do hotel e se
não cumprir a obrigação, peroerá o !móvel. Trata-se como' vê
'
'
de doação onerosa, .:grevista no Código Civll.
Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto de lei.
Sala. das COmissões, 15 de setembro de 1981. - Alberto Silva.,
Presidente --' Almlr Pinto, Relator - Aloysio Chaves - Gabriel
Hermes.
Da.

se

PARECER N.• 913, DE l981

Da. CoMissão de Finanças

Relator: Senador Mauro Benevides

De iniciativa do Senhor Presidente da República, vem a exame
da Comissão de Finanças o Projeto de Lei que a;utoriza. o Departaroento Nacional de Ob= Coilltra as Secas - DNOCS Autarquia
vinculada do Ministério do Interior, a doar o Imóvel' que menciona, situado no Município de Pe!llte<!oste, no Estado do Ceará..
A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Interior a.sslm justifica a doação:
"'renho a honra de. submeter à elevada consideração
de Vossa Excelência. o incluso Anteprojeto de Lei que visa
autorizar o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) a doar uma á.rea de terra, de sua proprle<lade, ao Muulc!pio de Pentecoste, Estado do Ceará, para
a construção de um hotel turístico com recursos financeiros federat; ,e estaduais e cujo projeto foi elaborado pela
Sujlermtendenc!a de Obras do Est8<do do Ceará - SOEC.
As terras, que serão objeto de doação, estão localizadas na. faixa seca do Açude Públ!oo "Pereira de Mlm!:bda"
-ex-Pentecoste.
'

O DNOCS, através da ResoluÇão n.o 2 .289, de 21 cte
outubro de 1980, do seu Conselho de Administração já se
manifestou de acordo com a doação do imóvel tendo, ln-

cluslve, adota.do todas as provklénclas que devem anteceder o ato al!enatório.
Resta, tão-somente, a e:x.pressa autorim.ção legislativa, para que se possa pmtlcar o '"to jurldico ora proposto, o que me leva a. sollclta.r, a Vossa Excelência, o
encaminh.amento do Incluso Anteprojeto à deliberação do
Congresso Nacional."
Na Câmara dos Deputados, a ma,téria obteve a,provação do
Plená.rio, após tramitar pelas Comissões de Constituição e Justiça, do Interior e de Finanças.
Tramitando no Senado Fedem!, o projeto oolheu parecer da
Comissão de Assuntos Regionais, pela aprovação.
Visa a proposição a obter a necessária autorização do Poder
Legislrutivo para que seja procedida a doação por parte do DNOCS.
Trata-se de doaÇão onerosa, ficando a Prefeitura Municipal
de Pentecoste, no Cea.rá, obrigada a realizar a construção do hotel
turlstico no prazo de 5 (clneol anos contados da data da escritura, sob pena de nulidwe, de pleno direito, da doação.
Sob o aspecto financeiro - competência regimental da Comissão de F1nanças - nada temos a <JiPOr ao projeto, que possui
todas as cautelas próprias de iniciativas semelhantes já a,prova.cl<ls
no Congre;sso Nacional.
·
O empreendimento é de grande Importância para a região,
pois o hotel abrirá consideráveis perspectivas turisticas ao Município de Bentecoste e seus vlzlnhos.
Ante as razões apresenl:iadas, opinamos pela ap·rovação do
Projeto de lJei da Câmara n.0 · 76, de 1981.
Sala das Comissões, 1.0 de outubro de 1981. - Gabriel Hennes,
Presidente, em exercício - Mauro Benevides, Relator ..._. Benedito
Canelas - Aff()nso Cam.argo - José Fragelli - Martins Filho Almir Pinto - Amo Damiani .- José Lins - Amaral Peixoto.
PARECER No 914, OE 1981

Da. Comissão de Educação e Cultura.. 1S<>bre o Projete
de Lei da Câmara. n.• 87, de 1981, (n.• 714-B, de 1979, na
Câmara Idos /DeputadOs) que "torna privativo do professor
1

portador de diploma. de licenciatura em Educação Física.
e dOs que ll!e são equiparados por lei, o exercício djcy magistério, direção e supervisão das instituições desportivas,

com a. ressalva qu.e especifica".
Relater: ~ena.dor Aderba.l .Tnrema
A proposição ora em estudo, ·de autoria. do ilustre Deputado
Caio Pompeu, tem como obj·etivo. rossegwra~r :privativamente ao
professOJ." ,portador do diploma da llcenc>atura plena em Educação
Fisica, e, das que lhe são equiparadas por lei, o exercício do magistério nos estabelecimentos de ensino de 1.0 e 2.0 graus e superior, o!iclals e pa~!cu!Mes, sem prejuloo da titulação a uive!
de pós-gr,.duação.
T-al medida é extensiva a.s academias, e'·u1::>es e demais a:ssociações desportivas às ativldades docentes especializadas
no que
se refere à direção e à_ supevvlsão.
Em sua Justificação, o autor do Projeto diz que:
·'Por preencher os requisitos pedagógicos mais adequ"'<ios a,o exerclcio '00 magistério, o professor portador de
~icenciatura plena é considerado o professor"'pad.Tão do enSino de 1.0 e 2.0 Graus. o que se lhe torna recomendável
tratamento especial em relação aos demais prof·essores.
Esta a orientação adotada e seguida pel"' maioria. dos
pa!ses.
No Brasil, embora recon[hecido esse preceito, !Oi implantada uma. legislação •·oltada preclpuamente para os
.interesses do ensino, SOO> "' preocupação de defender tam•bém os direitos do professor, principalmente daquele que
se profissionaliza de acordo com os requlsltos exigidos pelo
magistério.
Razões ae natureza sócio~e-eonõmlea levaram-nos a
admitir três categorias de professores para o ensino de
lP_ e 2.0 GTaus, sendo seu esca:~onamento estabelecido de
&Xrdo eom o grau de dlticuldade. As quatro ou seis séries
iniciais da escolarização devem ser confiac;as aos professores portadores de h"bllita.ção especlflca de 2. 0 gram, enquanto que para as séries subseqUentes torna-se !ndlspensâvel a. haibli!tação em nivel superior. li: importante
destacar que o professor por.tador de licenciatura plena é
o ún!C{I que pode mlllta.r em todas as séries dos dois grupos
de ensino, sem restriçõ-es.
Reconhecendo a dificuldade que determinadas unidades da Federação teriam no recruta.men to de pr<>fessores com esse minimo de quali!ficação, o legislador c.riou

e
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art. 7'1).

Se a Instituição da medlâa- permltftl a solução do
prob!ema docente das regiões mal3 atrasadas, contribuindo,
Inclusive, pao:a o crescimento do número de matriculas,
também ensejou na:s grandes cidades brasileir!l8 o aparecl!nento da figura do professor exceden.te.

PARECERES Nos 915, 916 E 917, DE 1981

PARECER N.0 915, DE lll8.1

n.o 151,
de 1981 (n.0 Z56j81, na. origem), do Senhor Presidente da
República, propondo ao Senado Federal, seja autorlzÍlda a
Prefeitura Municipal de Rubim (MG) a elevar em Cr$ ...
77 . 542 ~ 500,00 (setenta e sete níilhões, quinhentos e quarenta e dois mil e quinhentos crozeil<osl o montante de
sua. dívida. oonsolldada intema.
Da. Comissão ."de l:cononiia.. Sobre a Mensagem

Relator: Senador Gabriel Hermes.
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do
Senado ,Federal (art. 4:1, item .VI, da Constituição), proposta no
sentido de que ·Sei a a Prefeitura Municipal de Rubim, Estado de
Minas Gerais, autorizada a elevar em Cr$ 77.542.500,00 (setenta
e sete J,u1!hões, quinhentoS e quarenta e dois mil e quinhentos
cruzeiros) o montante de. sua divida consolidada interna, a fim
de que possa contratar operações de crédito, junto à Caixa EcoIiôn:ilca do Estado de Minás Gerais, esta na qualidade de agente
financeiro do Banco NaciObal da Habitação, valor correspondente
a 105.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 738,50,.
em j anelro de 1981.
"Caracteristloas das operações:

bitação (SF'H);
D - Garantias: primeira e especial hipoteca dos lotes de. terreno e das habitações a serem construida.s, bem
como &. vin~làção daS' cotas do Imposto soJire a Circulação de Meréadorlas (ICMJ;
· •
·
E - Destinação dos recursos: construçâ.IJ de 300 unidades habitacionais de interesse social, com valores unitários llnútados ao máximo de 300 UPC, destinadas a trabalhadores com remia lié' iité 3 salários mínimos aos qual3
o financlamento será transferido após a. comercialização
de tal3 Imóveis;

Opero.ção n:
A - Valor: Cr$. 11.077.500,00 (correspondente a 15.000
UPO·de C<$ 738,50 em ian/llll;
B - Pr!I'IOS:
1 - de carêneia: até .18 me,., contâdos a partir da
última lil>eraçãó dos recu,.os; ·
2 - de amortização: ati\ 216 meses;
C - Encargos:
1 - juroo: 1% a.a. pelo repasse;
2 - correção monetária: trimestral, conforme as variações da UPC,
3 - seguros previstos pelo Sistema Financeiro de Habitação {SFH) ;
D - Garantia: vinculação das cotas do Imposto sobre a Clroulação de Mercadorias (I CM);
. E -- Déstlnaçáo dos recursos: execução . de obras de
infra-estrutura urbana necessárias à construção das 300
unidades habitacionais, objeto da Operação I."
Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, as operações de crédito sob exame são viáveis técnica, económica e finance!ramenoo.
4.

cipais:

O processo é acompanhado dos seguintes elementos prin-

Lei Municipal n.0 ó45, de 19 de junho de 1981, autorizadora da
operação.
Exposição de Motivos (EM n.0 131/81) do Senhor Ministro de
Estado da Fazenda ao .Exm. 0 Senhor Presidente da República comunicando que o Conselho Monetário Nãcional a.ri' apreciar a 'proposta, manifestou-se favoravelmente a.O pleito formulado cantorme o art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1976; do Senado Federal; e
_Parecer d9 Banco Central do Brasil- Departamento de Operaçoes com Títulos e Valores Moblliár!9S', favorável ao pleito.
5. Do estudo de vlabl.I!dade apresent"4o pelo Banco Central
do ·Bras!~ destacamos os seguintes itens para a análise da capacidade de pagamento da entidade:
5.1 -

Dados relativos ao balanço de 1980.
Valor: Cr$ Mil

Renda Arrecadada
D1- Total ......... , ................ , ......... ..
D3 -

Líquida (Dl -

D4 -

índice de Correção ........................ ..

1. 0973

D5 -

Receita Líquida Corrigida (D3 x D4). .... .

19.193,6

5. 2 -

D2l , ................... ..

17.491,7

Limites Operacionais ( art. 2.0 da Resolução n.O 62/'15).

A- Valor: Cr$ 66.465.000,00 °correspondente a 00.000
UPC de Cr$ 738,50 em i an/81) ;
1 - de çarêncla: até 36 meses, contados a· partir da
última liberação dos recursos.
2 - de amortização: até 360 meses;
C - Encargos:
1 -juros:
a) dur:ante a carência: até 1% a.a.,

17.491,7

D2- Operações de Crédito ..................... ..

Operação I:

B - Pr=:
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b) após a carência: até 1,6%, a.a.,
2 - correção mon~tárta: trimestral, conforme as variações das UPC,
3 - seguros previstos pelo Sistema Financeiro de Ha-

a:ltematlvas que possibilitam o ingresso de pessoas sem a
titulaç_ão necessária no magistério de L0 e 2.0 Graus '~em
caráter suplementar e a título precário" (Lei n.o 5.692/71.

Hoje, o que se verifica nos centros Ul'lbanos: é a. concowêncla entre professores habllltados e improvisados p<>r
uma vaga no mercado de trabalho~ do qual são preteridos
os mais competentes.
Nota-se maior incidência: do fenômeno na área d!e
Educação Física, devid'o o crescimento dQ setor em desacordo com a ooferta de recursos humanos hal>illtad.os para
atendê-lo."
Não obstante as razões apresentadas pelo autor do projeto,
a;chamoo difícil contar, a cur,to ,prazo, com um número si~Icativo
de re'cur.sos humanos, dada· a insuficiência de professores licenciados em c!etennlnadas wreas do País, que atuassem no magistério de 1.0 e 2.0 Graus, nos eursos superiores e ainda nas Instituições desportivas.
Não se tr~ta. poiS, de minimizar o valor da licenciatura em
Educação Flsica e Desportos, já que ao J.icenclado são asseguradas
todas as prerrogativas 'de um prof!sslona:l habilitado em curso superiOir, não havendo para ele barreira de grau .de ensino ou de localização em qua!quer região do Pais.
Já ao habilitado em nlvel de 2.0 Grau, não se pode de nenhuma
forma conCeder os direitos que assistem ao licenciado, e sua habllltação em nivel de 2.0 Garu só se justifica onde e até quando
houver, comprovadamente, falta ou Insuficiência de proflssional3
ha.bllltados em curso superior.
Achamos, e as evidências comprovam, que num Pais em que
"o esporte ainda: se desenvolve pela auto-aprendizagem, pela aventura pessoal e competitiva de cada um" conforme Exposição de
:Miot!Jvos do MEC, temos ele contar alnda com a colaboração Inestimável do Técnico em Educação Física e Desportos.
A necessidade de contarmos com esses recursos humanos, pil'incipalmente em áreas pobres, toma: o projeto Inoportuno e Inconveniente.
Isto posto, opinamos pela rejeição <1a. presente proposição.
Sala das Comlssões1 8 de outubro de 1981. - Adalberto Sena,
Presidente, em exercíCIO - Merbal .Jure:ma., Re1.ator - Eunice
Michiles - João Lúcio - .João Cahnon.
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ValOO": Cr$ Mil
E1 -

Montante Global (70% do D3) (Item I) ..

E2 -

Crescimento Real Anual (20% do D3l <Item

E3 -

Dispêndio Anual Máximo (15% de D5) (Item

E4 -

Responsabllldade por Títulos (35% de D5J
(Item·rv) ....................... :.: ...... .

II) ........................................ .
IIIJ .......... .'............................. .

13.435,5
3.838,7
2.879,0

.
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5.3 -Posição da Divida Con.solldada InW1na em 28C2-81.
V a!or: 01$ Mil

A B

Intralimite .....•... ·- ..••.......• ·- . . . . . . . .

~

45,8 mil

J"Xtral!mite

Item -

J

~Montante

global

77.542,5 mli

D -

77. 588,3 mil

Dispêndio anual máximo

Total Geral ...................... ..

Tendo em Vista orientaÇão desta Comissão para verificação
da capacidade de pagamento do postulante foi levado em conta
a soma do endjvidam·ento intra e extrallmÍte. Assim, teríamos a
seguinte situaçao:
6.

·············-··········-···

lii - Crescimento real anual

m -

C - Operação Sob Exame ..................... ..

Divida Intra
+ extral!mite
Pos. 28-2-81

Lb:hites

.......... .........
-

-

8. Além da caracteristiea da operação - extralimite - e segundo conclusão do· Departamento da Divida Pública, a assunção
do oompro'lnisso sob exame não deverá aeahetar maiores pres.sõe:::
na execução orçamt:lntárla do~ p,róxlmos exercicl.os, tendo em vista
.que '•o- orçamento· da pleiteante para o ano em curso prevê a realização da receita de Cr$ 27.000.000,00 (deduzidas as operaçõa• de
crédito); sua margem de poupança r.eal (Cr$ 7. 920.8 m!l) mostrase bastante superior 11.0 maior dispêndio (Cr$ 1.337,4 m!l) que a
sua divida consolidada Interna apresentará após a efetivação áos
·empréstimos extralimites de que se trata,. valendo acrescentar qu~.
na deter1nlnação de tal dispêndio, a operação relativa à construção das moradias (90. ooo UPOJ somente !o! considerada até o
término de sua. -resPectiva carência ... ".
· 9. · Atendidas as exigências contidas nas normas vigentes e as

disposições do Regimento ·Interno, concluimos pelo acolhimento

da presente mensagem., .na forma do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 150, DE 1981
Autoriza a PrefeitUra. Municipal de Rnbim (MG) a
eleyar .em Cr$ 77.542.50000 (setenta e sete milbões, qui-

nhentos e quarenta ·e dols mil e quinhentos ctmeiros) o
montante de sua. dívida consolidada Interna.
O sénado Federal reliolve:

Art: 1.0 E a Pre!eitJlra Municipal de Rubim, Estado de Minas
Gera.iB, nos termos do art. a,o da Resolução n.0 93, de 11 de outubro·de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ ....
77.542.000.00 (setenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e dois
mli e quinhentos ·cruzeiros) o montante de sua divida consol!dada
Interna, a fim de que possa contratar operações de crédito no valor globaf acima, junto à Caixa Econôinica do E'tado de MbÍas
Gera.iB, e.!ta'nà' qualidade de agente financeiro do :Banco Nacional
dá. H~!tação, destinadas à construção de 300 unidades habitaciona.iB de ln teresse social e execução das obras de infra-estrutura
necessárias, obedecidas as condições admitidas pelo ·Banco ·cent~al do· Brasil, no respectivo processo.

Operações
sob
Exame

Situação
posterior à
contratação

Llmltes do
artigo 2.0
da Resolução 62/75

45,8-

77.542,5

77.588,3

13.435,5

54,7

23.262,8

23.208,1

3.638,7

3.463,7

3.463,7

2.879,0

··················

7. Dessa forma, após a real!zação das operaçõe.s extral!mic
tes sob exame, a divida con.sol!dada ln~erna (intra + extra), seriam. ultrapassados os tetos que lhe foram fixados pelos itens I,
n e m do art. 2.o da Resolução n.o 62, de 1975, sendo importante
ressaltar· que a !nélusão da operação relativa à construção das 300
urddades habitacionais (90. 000 UPC) é de caráter temporário, uma
vez que, 'Vencido o ..seu prazo de carência, os compromissos de tal
empréstimo Junto à Caixa Econõmica do Estado da Minas Gerais,
serão repassados pela Prefeitura aos adquirentes das moradias a
serem construídas.
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PARilCERES N.o• 916 E n17, DE

19~1

Sobre o ~jeto de Re!?Olução n. 0 150, de 1981, da Co~

missão de .Eoonomia, (!ue 4'autoriza. .a Prefeitura MqWcipal
de Rubim . (MGl a elevar ~m Cr$ 77.542.500,00 (setenta e
sete milhões, quinhentos e quareQ.ta e dois mil e quinhentos cruzeiros} o montante _de sua dívida consolidada in-

terna".
PARECER N. 0 916, DE 1981
Da Comissão de Oonstituição e Justiça

Relator: Se1:1ad.or Murilo Badaró

A ComiSSão de Econoni.i;1. -aP:i'esen ta projeto de resolução qué,
"autoriza. a Prefeitura Municipal de Rublm, Estado de Minas Gerais, nos terme>s do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11 de outubro
de 1976, do senado Federal" a elevar em Cr$ 77.642.500,00 (setenta
e sete milhões quinhentos.. e quarenta e dois mil e quinhentos
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. interna, a fim de
qué possa. _contratar operações de crédito no valor global acima,
junto à Caixa Económica do Est;ufo de Minas Gerais, esta p.a
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Ha;bttaçao,
destinadas à construção de 3QO urddade de interesse social e execução das obrâ.s de infra-estrutura necessárlas, obedecidas as
con<llções admltidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo

processo''.

·

·

2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2.0 da Resoluçao
n.• 93, de 1975 (alterou a Resolução n. 0 62, de 1975), pois os recursos
serão provenl~ntes do Banco Nacional da HsJbitacão - BNH, e,
dessa forma, CQ!l.Siderada ext:ralimlte.
J.,. No· procesSo, encontrám-se ps seguintes doeumeJ;l,tos e referências princl!!l;rts:
·
a) Lei Municipal n. 0 545, de 19 de junho de. 19S1, autorizadora
da operaçãO;
b) Exposição de Motivos <EM n..O _131/81) <lo Senhor' Ministro
de Estado da FaZ<lnda ao Exmo. Senhor Presidente da Repúbl!ca,
comunicando que o conselho Monetário Nacional ao á;preclar a
proposta. man1!estou-se favoravelmente ao pleito, formulado con·!ornJe o art. 2.• da ~· n.o 93, de 1976, do SenadO' Federal; e
c) parecer, do Banco O<>n.tral do Brasil - Depa.rtamento de
Operações éom. Titulas e Valores Mobil!árlos, favorá.vel ao ,pletto.·
4. Há a ressaltar <;;Ue o projeto obedeceu o disposto no a:rt. 4:!,
item VI, da Conctltuição; atendeu as normas legaiS (Resoluções
n.oo'62, de 1975, e 93,-de 19%), e, ainda, o estabelecido fio Regimento
Interno (art. 106, !<em ID.
·

Esta resolução entra em vigor na .data de sua pu-

5. Ante o éxposto, opinamos no sentl<lo da normal tramitação
<lo projeto, uma vez que constitucional e juridlco.

sala d~ Gomissões, 2 de setembro de 1981. - José Ri~ PreBidente - Gabriel Hermes, Relator - Bernardino Vtana. ·- A!berto ·811- --,. Affonso Camargo, sem voto - . Arno Damtaui José hqdll.

Sala·di!S''lJdmissães;;3o de setembro de 1981.- Aloysio Chaves,
Presidente·,;,;.;. Mnrilo Badaró, Relatór - Bugõ Rà:DJ.OII, vencido"'"'
José Fraselfi _.. ~ardlno Vtana - ·Tancrell<> ·Neves - Bénedftó
Canelas - Aderbal Jurema. - Humberto Lucena.
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PARECER N.0 917, DE 1981
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Raimundo Parente
A COmissão de Economia, como conclusão de seu par~ sobre
a Mensagem n.O 151, de 1981, do Senhor. Presidente dá República
apresentou pro}eto de resolução que ~·autoriza a Prefeitura Municipal de Rubim, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2.0 da
Resolução n.0,93, de 1l de outubro de 19'ro, do Senado Federal, a
eleva.r em Cr$ 77. 542.500,00 (setenta e sete milhões, quinhentos e
quarenta e ,dois mil e quirrh.entos cruzeiros) .o monrta:nte de sua
dívida consolid:lda int-erna, a fim de que -possa contràJtar operações
de crédito no valor global aci·ma, junto à Caixa Econômlca do
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de ag-ente financeiro
do Banco Nacional da Habitação, destinadas à construção de 300
unidades de interesse social e execução das obras de infra-estrqtura necessárias, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo".
2. Na forma do art.. 2.o, item IV, da Resolução_ n. 0 132, de
1979, do Sena'do Federa~ as proposições que envolvam operações
de crédito internais e externas, de qualquer natur.eza, eil1 que um
ou mais municípios sejam parte int·eressada, deverão merecer
estudo e · p&recer desta Comissão.
·
3. o projeto em pauta está relaeionado com a. construção de
300 unidades de intere~e social e execução das obras de infraestrutura neeessárias, roediante duas operações de crédi-to, oorp.
recursos do BNH.
4. Pelas razões eJ<iPOStas, somos pela aprovação do projeto de
resolução de autoria da Comissão__ de Economia, ora sob nosso

exame.
Sala das ComissOOs, 8 de ou~tu,bro de 1981. - Ag-enor :M.a.r:ia1
Presidente em exercido - Raimundo Parente, Relator - Arno
Damiani -

-

Benedito Canelas -

Amaral Furlan -

Almir Pinto -

Amaral Peixoto -

Aderbal Jurem&

Orestes .Quércia.

I'AREC'ERES N•s 918 E 919 DE 1981

Sob~e· o Projeto de Lei do Senado n.0 ?li, de 1980, que
"revoga o artigo 38 da Lei n.o 6. 620, de 17 de crezembro
de 1978".
PARECER N.0 918, DE 1981
Da Comissão de Constituição e J'ustiça
Relator: Senador Moacir Dalla
O Projeto sob exame, de autoria do Ilustre Senador Orestes
Quércia, ·vl.sa a revogar o artigo 38 da Lei n.O 6.620/78 - Lei de
Segurança Nacional.
2._ Reza o te~ revogando: 11Art. ~8. Perturbar, mediante o
emprego de vias de fato, ameaças, tumultos ou arruidos. sessões
legislativas, judiciárias ou conferências Internacionais realizadas
no Brasg: Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos. Parãwafo único.
Se, a açao, r-esultar lesãb corporal grave ou morte: Pena: reclusão,
de 8 a 30 anos.
3. Na Justificação, alega o Ilustre Autor: ''Experiêlicla mal.s
que centenária já ~emonstrou que os regimes internos d~ Câmaras leglslatival; ·bem como dos tribunais, são níals que suficientes para asse~urar a ordetrl e o funcionamento dos mesmos".
4. O Projeto não apresenta dlflculdades sob o aspecto jur!<llco-const!tucional.
No mérit6 (art. 100, item I, n.0 6, do Regimento Interno), ;,;,:.::
tendemos conveniente a manutenção do dispositivo que se pretende
revogar. O Poder Público. no e.stedo de direito, tem de estar munido de instrumentos legal.s que possam respaldar sua atuação. Para
as situações extremas, são neces.sãlios rem_édios extremos, Se não
quisermos dar pretexto à ruptura periódica da norm?-lldai:lé institucional, numa época tão· trabalhada pela subversão politico-social
comandada por ~forças inte':"as e externas conjugadas, temos de
dotar o Poder Publico de trus meios de. ação.
Que os regim·entos não bastam para coibir abusos, temos exemplo recentes. Ainda na votação da Lei da Anl.stia, a proibição regimental de manifestação das galerias foi de tal modo desrespeitada
- apesar d::S repetidas advertência da Presidência - que a sessão
teve de ser 1nterrompida p~ra ser possível a conclusãO dos trabalhos. N":""a e em outras oportunidades em que se debatem ma!térias polemicas, os congressistas têm votado sob a coaçãô das valas •
de grupos organizados de descontentes.
Ora, demgcracia não é anarquia. Liberdade não é licença. Para
o.s que tal nao entendem ou não aceitam, as medidas drásticas
poder ser necessárias em casos extremos.
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5. Isso posto, opinamos; no mérito· (art: 100, Item I, n.O 6;
do Regimento Interno), pela rejeição do'Projeto, inobstante.'inexlstam nele óbices juridicos-constitucionai.s à tramitação.
Sala das COmissões, 5 de novembro de 1980. - Aloysio ChaVJJS,
Presidente em exerdcio - MoacyJ," Dal!a, Relator- He1vídio Nunes,
vencido- Lázaro Barbo~, vencido -.Nelson Carneiro,' vencidoMnrilo Badaró - Aderbal J'urema - Bernardino Viana.
PARECER N.0 ·919, DE l98l
Da Comissão de Seg-oral,ça Nacion.al
Relator: Senador Murilo Badaró·
Pretende, o projeto de lei que vem ao exame -desta Comissão,
revogar o art. 38, da Lei n.o 6. 620, de 17 de dezembro de 1978, que
define os crlm!'S contra a se!iurança nacional.
o autor .da proposição, Senador Orestes Quérda, considel'a, n&
justi!lcação de cinco linhas, necessário' retirar-se da lei vigente, o
que oonsider~ "verdadeira exorbitância": o al.udido art. 38, cujo
texto é o seguinte:
"Art. S8. Perturbar, mediante o emprego de vias de
fato, amea9a5, tumultos óu arruidos, sessões legislativas,
judiciárias ou conferências internacionais, realizadas no
Brasil:
Pena: detenção de 6 meses a 2 anos.
Parágrafo únioo. Se, da ação', ré..ultà.r lesão corporal
gmve ou morte:
Pena: reclusão de 8 a SO anos."
Nã- opinião do. autor, a "experiência mâis q'Ue' centeJ;lá.rla. já.
demonstrou :que os regimentos internos das câmaras legislativas,
bem como dos tribunais, são mais do que su!lclentes para assegurar a. ordem e o funcionamento dos mesmos".
A COmissão de COnstituição e Justiça, embora tenha 'liberado
a tramitação da matéria, por inexistência; de elementos que possam. ser argüidos de Inconstitucional!dacle e !njuridicidade, manlr..stou-se pel!l- rejeição do prol eto. Assim, acatou as observações, do
Kerawr. qu~, em seu parecer, mostrou que uo P<>der Públloo no
estedo de Direito, tem de estar munido de Instrumentos legà!s

que possam respaldar sua atuação". E1 ;mais, que

, t•para as situações extremas, são necessários remédiO$
extremos. Se não quisermos dar pretexto à rtiptu"a per!ódic2. da normalidade Institucional, numa época tão wabalhada pela subversão politico-social comandada por forças Internas e· externas conjugadas temos de dotar o Poder Públlco de tais meios de ação.','
Ao tratar das sessões em geral, o Regimento comum determina
(art. 24) a suspensão dos trabalhos do Plenãrio do Congresso Namona!, upor conveniência da ordem".
Também o Regimento da Cê.mara: (art. 88) prevê a suspensão
da sessão, in-clusive ·~r conveniência da manutenção da ordem".
O art. 89 confirma que ''a sessão da Câmara só poderá ser levantada antes de finda a hora ela destinada" por motivos que Incluem
·~tumulto grave". Jã Q art. 92 proibe, nO item n, que se perturbe a leitura de documentos, a chamada, os debates e as comunicações da Mesa. O Item XII do •mesmo art. 92 dã poderes ao Pref)idente p'ara sru;pender a sêssão, "seinpre que julga,r eonveniente
a bem da ordem dos trabalhos".
J
O Regimento do Senado (art. 207) permite a qualquer pessoa
assLstir às sessões públicas. "do lugar que llie for reservado, desde
que se encontre desarmada e se co:nserve em__silêncio, .sem-dar. qual-quer sinal de aplauso ou de reprovação ao que nelas se passar'.

a

Acontece que os regimentos apontadoS valem como norma Interna das casas do Congresso Nacional. Elas prevêem a suspensão
dos trabalhos legislativos do Plenãrio da Câmara dos Deputados
do Senado Federal e de ambas, quando reunidas ení conjunto. Nã.;.
cuidam, é claro, das sessões judiciãrias ou das conferências internacionais, as quais são regidas por normas próprias.
Convém ressaltar, entretanto, que o dispositivo da r,E,; de Segurança _Nacional, que se deseja anular, trata de perturbação grave; preve _detenção e/ou reclusão e não apenas suspensão de trabalhos legislativos, judiciários ou de estudos de questões internacionais. Aprqfunda-se na fixação de sanções a crimes que se inscreve_m, não apenas. em capítulos do Código Penal, mas atingem o 11mlte da causa~ politica. Por isso mesmo, necessário se toma que deles
cuide a Lei de Seguran~a Nacional.
·
A hora presente, cheia de acontecimentos drásticos e de terrorism_?; de ações extremistas e de objetivos, por vezes, não claros,
impoe que o legislador tenha o sentido de previsão ao fixar delimitações. A liberdade individual deve objetlvar a liberdade coletiva. a segurança nacional. O fato ·de determinado l!lodo de. 3:glr
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B - Prazos:
l ~ de carência: até 18 meses, contados a partir da
última liberação dos recursos,
2 - de amortização: 216 meses;
(J - Ep,cil-gos:
1 -juros: 5% a.a.. (4% + 1% pelo repasse),
2 ,--. correção monetária: ttlmestral, contórme varia-

ter o!l!recido bom resultado eontra manifestações tumultuál'!as
pode não ser sutic!ente no caso de estas se tornarem extremO..:
mente graves e prejudiciais às instituições e aos indivíduos que as
representam.
O texto do art. 38, da Lei n. 0 6.620/78 jama!.s pode ser considerado exorbitância. Ele prevê situação c'omum nos dias atuais. :El
preterlvel que ele exista, embora sem aplicação, a vir tornar-se
necessário, depois de ter sido revogado.
Para os inimigos da Lei de Segurança Nacional, o Código Penal,
pOr aplicar .sanções a crimes de morte ou de lesões corporais, torna

çqes

da UPC,
·
seguros: previstos pelo SFH:
n - Garantia: VinculaÇão das quotas do ~to

3 -

dispen.sãvel o disposto na LSN. Sucede, porém~ que o motivo politico pode. ser argumento de exacerbação' momentânea e valer

sobre Circulação de Mercadorias (ICM):
I ( - D,estinação dos recursos: execu~ão di' obras de
lnf~a-t<strutura. urbana necessárias 1l. construção das 400
~dà.!fes hlÜ)itaclonais, objeto _da operação !."
3.. l;!eguncio o parecer apresentado pelo órgão fmanciador, as
operações de Cl'édito sob exame são Viáveis econôm!ca, técnica e
financeiramente.
4. O processQ é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei Municipal n. 0 848, de 28 de outubro de 1980, autorlzo.dora da Qperação;
b) Exposição de Motiv.os (EM n.o 33/81) do Sr. Mln!stro de
Estado da Fazenda ao Exmo. Sr, Presidente da República, comunicando que .o Conselho Monetário Nacional ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme
o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado Federal, e
c) Parecer do Banco Central do Brasll (DEDIP), favorável.
5. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco Central
do Brasll, destacamos ·os seguintes Itens para a análise da capacidade de pagamento da entidade:
5 .1. Dados relativos ao balanw de 1979
Valor: Cr$ Mil
D1- Total
11.342,1

.como atenuante de crime talvez premeditado. Dai a importância
de sua inclusão em lei especial; daí a necessidade de sua manutenção.
.
Somos, portanto, pela rejeição do projeto de lei ora submeti<!o
a esta Comissão.
Sala .das Comissões, 7 de outubro de 1981. - José Fragell1, Presidente, em exercicio - Murilo Badaró, Relator l - Raimundo Parente - Luiz Cavalcante.
I'ARF.CF.RES N's 920, 921 E 922, DE 1981
PAREOEB. N.~ 920, DE 1981

Da C<>missão de Economia. Sobre 1\ Mensarem n.o 46,
de 1981 (D.O 91/81 na Origem), 1!0 Sefthur Presfo!enie o!a
República, propondo ao Senado Fedenl, seja· autorizada a.
Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Claro (MG) a elevar.em Cr$ ~ft.529.60G,oe <set""ta e seis mDhões, quinhentos e vinte e nove mU e seiscentos eruzelros) o montante
de sua dívio!a llO....nd&!l& Interna.
Relator: Sonad<>r Aftons<> Ca.marca
o Senhor Presidente da Repúbllea enca.m:lnba ao exame do
Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), preposta no
sentido de que' seja a Prefeitura Municipal de carmo do Rio Claro
(MG) autorlzl\da a elevar em Cr$ ~6.529.600 100 (setenta e.seis milhões, quinhentos e vmte e nove m!l e seiscentos cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada interna, a tim de que possa
contratar empréstimo Junto 1l. Caixa Econ6mica do Estado, de MInas Gerais, esta _na qualidade de '!gente nnancelro do Banco
Nacional da Habitação.
2. ''Características das operações:
Operação I
A - Valor: Cr$ 65.596.800,00 (correípondentes a. •••.
120, 000 Ul'O de. Cr$ 546,&l, em a.brll/80) ;

!B - Pratros:
1 - de carência: até 18 mesea, contados a partir da
última llberação dos recursos,
ll ~ de amortlzaçloo: até soo meaes;
C - Eilcatgos:
1 -.juros: 1% a.a.,
2 - correção monetária: trimestral, contorme variações <;la UPC,
3 - seguros: previstos pelo SFH;
D - Garantias: primeira e especial hipoteca dos lotes
de terreno e das habitações a serem edificadas, bem como
caução das quotas ·~. WM:
E - Destinaçf.b dps recursos:. construção de 400 unidades habitacionais de Interesse social, com valores unitários limitados ao máXImo de 300 UPC, destinadas a trabalhadores com renda familiar de até 3 salários mínimqs,
aos quais o financiamento será transferido após a comerei~~

do:!

D2- Operações de cré<;lito
P3 -

Llquid!O (Dl -

D4 -

índice de Correção

11.342,1
1,2505

D5 - Receita liquida corrigida (D3 x D4l

14.183,3

5.2. Limites Operacionais (art. 2.o da Resolu~o n.O 62/75).

Valor: Cr$ Mil
El -

Montante global (70% de D5) (Item D

9.928,3

E2 -· Crescimento anual (20% de DS) (item II)

Dispêndio anual máXImo (15% de D5) (Item

m>

2.127,5

E4 -

Responsabllldade por titulos (35% de D5)
(Item IV)

4.964,2

5. 3 .

a ....

Posição da Divida Consolidada Interna. Em 30-6-80
Valor: Cr$ MII
A -

Intrallmite

B -

Extrallmite

C -

Operação sob exame

= 76.529,6

D-

Total Geral

=

1.004,2

6. . Tendo em nsta IL orientaç!io deí;ta Comissão para verlneacã 0 da capacidade de pagamento. do
pos·.......nte, levada em cont11 a SOII).a do endividamento Intra e ~ terfamos a seguinte situação:

~'

Mll

Limites do

I

Divida
Intra e
Limites
extralinilte
Pos.:_ 30-6-89
Montante Global ....................
1.004,2

II

Crescimento real anual .•.••••..••

-

~,3

~.653,0

7.850,7

2 ..336,7

m

Dispêndio anuai mblmo

165,6

3.888,9

4.054,5

2.127,5

lTJ!lM

2.8se,7

E3 -

imóv~.

OperÍaçíio D
A - Valor·: Cl'$ lO. 932. 800,00 (correspondentes
20.000 UPC de Cr$ 546,64, em abrll/80) ;

DI.!)

Operação
sob

Sltuajão

art. 2.0 da

Eumo

poste or à
contratação

'16.1>29,8

77.533,8

9.928,3

Resolu~o

n.•

~ns

77.533,8
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7. Considerado todo o endividamento da referida entidade
(Intra
extrallmite
operação sob exame), seriam ultrapassados
os tetas que lhe foram fixados pelos itens I, I! e. ID do art. 2.0

+

+

da Resolução n.c 62, de 1975.
8. 'l'rata-se, entretanto, de uma operação extral!mlte a que,
por força das disposições .contidas no art. 2,0 da Eesolu~ão n.0 93,
de 1976, não se aplicam os citados limites (Itens I, II e m::n fixados
no art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 1975, ambas do Senado Federal,

haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco
Nacional da Habitação.
9.· Além ·da caracterlstlca da operação - extrallmite - e
se·gundo conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercic!os, tendo em
vista que:
"a) o orçamento da pleiteante, para o corrente ano,
prevê a realização de receita de Cr$ 17.220.000,00 (deduzidas as operações de crédito), da qual cerca de 18,26% se
destinam a atender a Investimentos com recursos próprios.
b) sua poupança real é superior ao maior dispêndio
relativo à divida contraída somado ao do financiamento,
no montante de 20.000 uPO (Cr$ 10.932.800,00), destinado
à realiZação de obras de infra-estrutura, cujas amortizações e!etivamente correrão por conta do erário municipal;
c) a amortização do empréstimo correspondente a
120.000 UPC (Cr$ 65.595.800,00) será feita d!retamente ao
agente financeiro pelos adqU!rentes das unidades habltaclonals, aos. quais a dívida será transferida, logo após a
comercialização dos Imóveis, desonerando-se a Prefeitura,
por conseguinte, de quaisquer õnus;
d) o parecer apresentado pela Caixa Econõmlca do
Estado de Minas Gerais conclui pela viabilidade técnica.
económica e financeira dos empréstimos."
(Fonte DEDIP- BacenY.
lO. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Regimento Interno, concluimos pelo acolhlmei:lto da presente mensagem, na forma do segulnt.e
PROJE1.'0 ·DE RESO:LUÇAO N.0 151, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Carm1> do Rio Claro. (MG) a elevar em Cr$' 76.529.600,00 (setenta e seis
milhões, qUinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1. 0 1l: a Prefeitura Municipal de. Carmo do Rio Claro,
Estado de Minas GeraiS, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93,
de 11 •de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar
em Cr$ 76.52~.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e
nove mil e se'iscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar operações de empréstimo no valor global acima, junto à Caixa Econômlca do Estado
de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco
·Naelonal da Hrubltação, destlna<Ias à construção de 400 unidades
habitacionais de intere.sse social, e execução das obras de infraestrutura necessárias, obedecidas as condições admitidas iJelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2.o ·Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de setemb;~:o de 1981. - J'osé Richa, Presidente - Affonso Camargo, Relator - Gabriel Hermes - Amo
Damiani - José Fragelli, sem voto - Be:rna.rdino Viana - Benedito Canelas.
PARECERES N.0 s 921 E 922, DE 1981
Sobre o Projeto de Resolução n.o 151, de 1981, da Comissão de Economia.~ que "autoriza a Prefeitura Municipal
de Carmo do Rio Claro <MG) a elevar em Cr$ 76.529.600,00
(setenta e· seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e
seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna}'~

PARECER·N.O 921, DE 1981
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_ 2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2.0 da Resoluçao n.o 93, d!' 1976 - alterou a Re.solução n.0 62, de 1975 - pois os
recursos serao provenientes do Banco Nacional da Habitação, e,
.dessa fOrma, considerada extralim.ite.
3. Anexo ao processado, encontram-se:
a) Lei Municipal n.0 848, de 2 de outubro de 1980, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o pleito ao senhor Presidente da República
favorável;
'
cYParecer do Conselho Monetário Nacional, favorll.V'el;
~) Parecer da Diretor!a do Banco Central do Brasil pelo eneamlnhamento ao Conselho Monetário Nacional e po.steionnente
à Presidência da República e ao Senado Federal. '
'
4. Há a ressaltar que o projeto obedec~u o disposto no art
~. item VI, da Constituição; atendeu as nonnas legais (Resolu~
çoes n. 0 s 62, de 1975, e 93, de 1975), e, ainda, o e-stabelecido no Regimento Interno (art. 106, item I!).
5. Ante o expooto, opinamos no sentido da normal tramitação do projeto. uma vez que constitucional e jurídico.
Sala das CÓmlssões, 30 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves,
Presidente - 1\Iurilo Badaró, Relator - Tancredo Neves - Benedito Canelas - Bernartlino Viana. - Aderbal Jurema - Hugo
Ramos, vencido ~ José Fragelli - Humberto Lucena.
PARECER N.0 922, DE 1981
Ih~ Comissão de Municípios
Relator: Senador Raimundo Parente
A Comissão de Economia, como conclusão de seu parecer sobre
a Mensagem n. 0 46, de 1981, do Senhor Presidente da República,
apresentou projet? de resolução que autQriza a P:r:ef~itura Municipal de Carmo do Rio Claro, Estado de Minas GeraiS, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 '93, de 11 de outubro de 1976, c;io
Senado Federal, a elevar em Cr$ 76.529.600,1)0 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentas cruzeiros) o montante de sua dívida ·consolidada interna, a fim de que possa contratar operações de empréstimo com o valor total acima, junto à
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinadas
à construção d>e 400 unidades habitacionais de Interesse social, e
execução das obras de infra-estrutura necessárias, obede_cidas as
condiçOOs ~mitidas pelO Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
2. Na forma do art. 2.0, Item IV, da Resolução n.0 132, de
11!79, do Senado Federal, as 'Proposições que envolvam operações
de crédito internas e externas, de qualquer natureza, em que um
ou mais municípios .sejarn parte interessada, devetão merecer estudo e Darecer desta CamlssãQ._
·
3. O projeto em pauta estã relacionado corn a construção
de 400 unidades habitaciona.ls de interesse social e execução das
obras de infra-estrutura necessárias.
4. Informa o Departamento de Operações com Titulas e Valores Mobiliários que a aesungão dos compromissos dec_orrentes das
opera.ç.ões s.ob e"X:ame não deverá acarretar à Prefeitura maiores
pressões na execução orçal!lentátia _dos .próximos exercícios, conforme exame do parecer da Comissao de Economia, em anexo.
5. A proposição me~eceu da COmissão de Constituição e Justiça o encaminhamento favorável; no que diz respeito aos aspectos
de constitucionalidade, juridlcldade e técnica legislativa.
6. Pelas razões -expostas, somru pela aprovação do projeto de
resolução de autoria da CotnJ.ssão de Economia, ora sob nosso

exame.
Sala das Comi.ssões, 8 de outubro de 1981. - Agenor Ma:ria,
Presidente, em exercício - Raimundo Parente, Relator - Arno
Damiani - Benedito Canelas - Almir Pinto - Aderbal Jurema Amaral E;urlan - Amarai Peixoto - Orestes Quérc!a.
PARITF:RF.S Nos 923, 924 F. 925, DE 1981

Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Murilo Badaró
Pelo projeto de resolução <'<a· Comissão de Economia, em exame, fica a Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Claro, Estado
de Minas Gerais, nos termos do art. 2.0 _ da Resolução n.0 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em
Cr$ 76.529.600,00 (setenta e sei<r milhões, quinhentos é vinte nove
mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada
interna, a fim de que possa contratar, operações de empréstimo com
o valor global acima, junto à Caixa Econõmica do E>tado de Minas
Gerais, esta na qualidade de agente fll:lanceiro do Banco Nacional
da Habitação, destinadas a construção de 400 unidades habitacionais de interesse social, e execução das obras ·de infra-estrutura
necessárias, obedecidas as condições admitidas pelo Banco central
do Brasil, no respectivo processo.
-

e

PARECER N.0 923, DE 1981
Da Comissão de Econoníia, sobre a Mensagem n.0 143,
di> ~981 (n,0 248/81, na origem), do Senhor !'residente
.m República, submetendo à âprovação do Senado Federal,
proposta para que seja autorizada a Prefeitura !Uuniclpal
de Viçosa do Ceará (OE) a. contratar oper~ão <'i·> crédiflo
no valor de Cr$ 18.408.900,00, (dezoito milhões, qu~>trocen
tos e oito mil e novedentos cruzeiros).
Relator: sénador José Lins
. COm a Mensagem n.0 143/81, o Senhor P,residente da R"!lúbllca subm&te à deliberação do Sen~do Federa~ pleito da Pre:fleltura Municipal de Viçosa do Ceará (CE) que objetlva contratar
j ~mto à Calx.a Econômica Federal, mediante a utlllzação de recur-
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SOS do Foodo de .A.p<>io ao Dooenvolvimento Social, a segulnte
operação de eré<lito:
"Características da operação:
A - Valor: Cr$ 18.408.900,CO
B-P>:9.lOCJ-':
1 -_de ~rência: '3 anos;
2 - de amortização: 12 ano.s;
c- Encargos:
1 - juros de 6o/o a.a., cobrados trimestralmente;
2 - correção monetát:la: 20% do lndlce de va.riação
dasORTN;
D- GarantJa: vinculação de quotas do Fundo de Partic1pação dos Munidpios (FPM");

E - Destinação doS recursos: construção e ,eq_uipamentp de 20 escolas ruti.is_.de lY grau."
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente
ao pedido po.r entendê-lo técnico __:e financel.J;amente viável, não
d•ev·endo os comprom1Mes decorrentes da operação de crédito sob
exame- acarretar maiores pressões na. execução orçamentária dos
ocróxi::;nos exercícios.

No mérito, a construção de escola.s rurais d8- 1.0 grau se enquadra nJ.S diretrizes do Plano Nacional de Desenvolvim,ento, no
~ante a I?-elh~r di&tl'ibuição dos reiCursos hwnanos do ponto de
VIGta es.pec1al, VISando o e--quacionamento da Migração' inte,.i:na.
Assim, acalhemo.s a n1..ensag-em nos tennos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 152, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
(CE) a elevar em Cri IS AOS. 900,00 (dezoito tm.Uhões·, 'qua~
trocentos e oito mil e novecentos cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada interna.
O Sena.do Federal resoive:

Ar".. 1. 0 ll: a Prefeitura Municipal de Viç95a elo Ceará, &tado
do Ceará, nos termos do art. 2. 0 da Resolução n.O 93, de 11' de
<>utubro de . 1976, do Senado Ji1ederal, automadla, a elevar em
Cr$ 18.408.900,00 (dezoito milhões, quatrocentos e oito m!l e novecen~s Cl"U,Zieinos), o montante de .sua dívida consolidada' inte::rna,
a flrn. de .que ·JlOSS:a .contratax wn empréstimo de igual valor,
Junto a call<a Ecto1wnuca Federal, mediante a utilização d'e reoursos .do Fundo _de Ap<>io ao Desenvolvimento SOcial (FASJ, destinado a ·Construça? ~ equl~ento de vinte ~rcolas rtll'ais de 1.o grau,
naquele munlc1p10, obedec1das as condiçoes admitidas pelo Banco
Central do Bra.sil, no respectivo processo.
Art. 2. 0 Esta Resolução entra em
caç,ão.
Sala das q<>m!ssões, 9 de setembro
Presidente em exercício - José Lins,
Alberto Silva - Bernardino Viana -

vigor na data de sua publlde 1981. - Luiz Cavaroante,
Relator - José Fragell! Teotônio Vüela.

PARECERES N's 924 E 925, DE 1981

Sobre 9 Projeto de Resolução n.o 152, de 1981, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Viçosa (CE) a elevar em Cr$ 18.468.900,00 (dezoito milhões, quatrocentos e oito mil e nwecentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna".

PA&ECER N.0 924, DE 1981
Da Comissão de Constituiçã<> e Justiça
Relator: Senador Almir Pinto
O Projeto sob exame, de autoria da Oomlssão de Economia
do 3eno.do Federal, como conclusão de seu par.eeer sobi'Ie a Mensagem n.o 143/81, do Senhor Presidente da Repüblica, autoriza a
Prefeitura Municipal de Viçosa (CE), a contratar ope1·ação de
crédito no valor de Cr$ 18.403.900,00 (dezoito milhõzs, quatrocentos
e oi.to mil e novecentos cruzeiros), de.s1tinada a financiar a c-ons·trução de escolas rural.s naque~e município.
O pedido ele autorização Ioi !ormula.clo nos te;·mos do prbCoituado no parágra.fo imico do art. 2.0 da Re.:;olução 11. 0 83, de 1976,
do Senado Federal, inuplicando, por conseguinte, a não observân~
cia dos limite o fil:adoo pelo a.rt. 2.0 da Resolução n.O 62, d€ 28-10-75,
também da Câmara AHa do Congresso Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, v.erifica':"se que
todas as ~onnalidades foram atendidas, não havendo ·nenhum óbice

à tramitação nOl"IDru ua pre~S:en:re proposlÇao, porquanr.o e Jundica,
constitucional e de Poa técnica legislativa.
sala das COrnis.sões, 30 _de seternbro de 1931. - Alú_y.sio Ch&.ves,
Presidente - Almir Pinto, Relator - Benedito Canellas - Tan~
credo Neves - Leite Chaves - ;llurilo Badaró - José Fragelli Hugo Ramos, v.ancido .:.._ Humberto Lueena - Rernardino Viana.
PARECER N. 0 925, DE 198!
Da ComisSão_ de Municípios

Relator: Senador Alm.ir Pinto
A matéria sob a nossa apreciação. já exaustivamente analisada

pela autora do Projeto de RB.wluç[o, em tela, objetiva autorizar a
Pref•eitura Mmricipal d-e Viçooa (CE, nos tennos do que estabelece
o art. 2.0 da Resolução n. 0 93, de 1976, do Senado Federal, a con~
tratar operaçãlc; de oré<:Uto no valor de Cr$ 18.408.900,00 (dezoito
milhões. quatrocentos e oito nlil e novecentos cruzeiros), destinada- a financiar a construção de escolas rurais, naquele Munlcipio.
·A proposição merecEm a acolhida da Comissão de Constituição
e Justiça. qu~ entendeu conforme os cânones legais pextinentes

ao --a.ssunto.
Nos aspectos que competem a este órgão Técnico examinar,
entendemos que o pleito de·va ser atendido nos termos do propost-o
pela ComisSão de Economia da Casa, visto que a operação d€
crédito a ser- autorizada s-erá de grande impacto sócio~econômico
para a Região beneficiada pelo investim,ento.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1931. - Agenor Maria,
Presidente em exercício - Alw.ir Phüa, Relator - Arno Damianl
- Benedito Canellas - Aderbal Jnrema - R:1.imundo Pa..~te
- Am.a.ral Furlan - Amaial Peixoto - OresWs Quércia.
1'.\IHTERES N's 926

r

927, DF: 1981

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.o 106, de 1980, que
revoga o art. 48 da Lei n.0 6. 620, de 17 de dezembro de
1978.
PARECER N.0 926, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Hugo Ramos
1. O Projeto sob exame, de autoria do nobre Senador Orestes
Quércia, visa ã revogação do art. 48, da Lei n. 0 6.620 de 17 de dezembro de 1978, que define os crimes contra a Seguránça Nacional
porquanto o Código Penal já teria cogitado da ma!lét:la nele versa~
da, "com muito melhor técnica", sendo de rigor eliminar tal e desnecessário disp<>sitivo.
2. A proposição legislativa em tela preenche o requisito da
constitucionalidade. Contudo, falta-lhe a técnica legislativa.
2.1 ~feti\ramente, não se vê no art. 48, da Lei n. 0 6.620, de
17de dezembro de 1978 a invocada superflnldade. o Código :Penal
C<?,nt,empla causas -:speCificas de extinção de punibilidade, que se
nao aplicam aos cr1mes ~ntra a Segurança Nacional. Destarte o
preceito, cuja revogação sé pretende tem função relevante 'no
contexto do precitado diploma legal.
3. Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto por lhe
faltar técnica legjslatim.
Sala das COmissões, em 13 de maio de 1981. - Aloysio Chaves,
Presidente - Hugo Ramos, Relator - Raimundo Parente - Bernardino Viana - José Fragelll -Amaral Furlan --Marcos Freire
venc~d? - Lenoir Vargas - Murilo Badaró - Lázaro Barboza:
venCido -"'Orestes Quércia, vencido.

PARECER N.0 927, DE 1981
Da Comissão de Segurança Nacional

Relator: Senador Murilo Bad&ró
De autot:la do Senador Orestes Quércia, vem a este órgão
Técnico do Senado Federal o projeto de lei que revoga o art. 48 da
Lei n. 0 6.620, de 17 de dezembro de 1981, que define os crimes contra -a segurança nacional.

Como Justificação, diz o autor:
"O art. 48 trata doo casos de extinção de punibilidade
que já estão previstos no Código Penal.
_
.
Flagrante é, pois, a ·redundância e desnecessidade do
dispositivo."
A douta Comissão de Constituição e Justiça, &pesar de reco~
nhecer a constitucionalidade da iniciativa, negou-lhe a técnica
legislativa, assi::q.alando ~que não enxel"ga, no aludido_ art. 48~_ a invocada superfluidade. Enfatizou, ainda, que "o Código Penal CO!,l-
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rempla causas específicas de extinção da punibilidade, que se nao
aplicam aos crimes contra a S~guran:;a.,Nat?onal". Reconhece, enfim, a função relevante do dtqpositivo que pretende revogar, e opina pela rejeigão do projeto.
Ev!déncia-se, por conseguinte, a fmgilidade da argumentação
e da necessidade da providência pl.'econizada.
A Justificação ap.vqga a validade, ,para criminosos enquadraõos na Lei de Segurança Nacional, de dispositivos do Cóãigo Penal,
quando se trata da extinção da punlbl!!dade. E:fetlvamente, o art.
48 da Lei n.O 6.1i20/81, estabelece o seguinte:
"Art. 48. Extingue-se a punlbllldade dos. crimes previst4)s nesta Lei:
a) pela morte do autor;
b) pela prescrição da pena."
Sucede que não apenas o Código Penal trata d~ extinção Ela
punibilidade. Também o Código Penal Militar, preve tal extmça?,
pela morte do agente, pela anistia ou pelo indulto,. pela retroatividade de lei que não mais co~sidere -o fato como criminoso, pela
prescrição e pela reabilitação.
Como se vê, a extinção, pura e simplC$, de artigo que prevê a
extinção da punibilidade, em vez de beneficiar o crl.mmoso, tiralhe a possibilidade de ter extinto o crime .. Isto viria criar, inclusive, situação sul generis, no caso de morte do agente, o qual, mesmo tendo deixado o mundo dos vivos, permaneceria punível.
É Inaceitável, portanto, a proposição, que a douta ComisSão
de Constitnlção e Justiça já considerou Injurídica.
Opinamos, portanto, pela rejeição do. presente projeto de lei.
Sala das ComisSões 7 de outubro de 1981. - José Fragelli, Presidente, em exercicio ....:. MDrilo Badaró, Relator - Raimundo Pa.·
rente - LWz Cavalcante.
PARECERES Nos 928 E 929. DE 1981

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 284, de 1981, que
"altera a cjiretriz da Rodovia BR-222, Integrante do Plano
NaA>ional de Viação, aprovado pela. Lei n.• 5.917, de 10 de
setembro de 1973".
PARECER N.• 928, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça.
Relator: Senador Humberto Lucena
!De autoria do Senador Aloys!o Chaves, o presente projeto de

lei altera a diretriz da Rodovia BR-222 para o efeito de incluir
importante segmento que liga a BR-010 (Belém-Brasilia) à BR-230
(Transamazônica) no Plano Nacional de Viação, aprovado pe:a
Lei n.• 5.9,17, de l!l de •etembro de 1973.
O trecho da BR-222, a partir de Marabá até o entroncamento
da BR-158, já esté incorporado. ao Plano Nacional de Viação.
O autor do PLS n.o 284, de 1981, apoia sua proposição em
sólldas razóe.'l, pois, a atual PA-332 tomou-se com a construção
da hldrelétrlca de Tucurui e a identlflcaçãÓ da rica província
mineral de Carajás, de fundamental Importância para os objetivos
do deoonvolvlmento nacional.
O Plano Nacional de Viação já inclui várias estradas de ligação de importantes rodovias federais, •oiução que agora se
propõe em relação ao •egmento já idenllflcado, tendo em vista as
condições que elegem essa á'r-ea~ no Estado do Pará, como uma das
regiões de maior potencialidade económica do_Pais.
O presente projeto de lei não tem qualquer elva de inconstitucionalidade ou injurldlcldade e observa boa técnica legislativa,
pelo que opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissóe.'l, 7 de outubro de 1981. - Nelson Carneiro,
Presidente, eve.ptual - Humberto Lucena, Relator - Moacyr Dalla
- Raimundo Parente - Hugo Ra.mos - Lázaro Barboza - Taucredo Neves '- Franco MA>ntoro - Aderbal Jurema - Bernaxdino
Viana. - João Ca.lmon - Aloysio Cha.ves, sem voto - Murllo
Badaró.
PARECER N.O 929, DE 1981
Da. Comissão de Transportes, Comunleações e Obras Públicas

Relator: Senador Alberto Silva.

IDe acordo com a relação d&'lcritlva das rodovias do Sistema
Rodoviário Federal, a,BR-lf22 tem os seguintes pontos de passagem: Forta!eza--Pirlpir!-Itapecuru-Mlrlm--Santa. Inês-Açailándia--.Marabá--&troncMDento com a RR-158.
·

Essa estrada, que atinge ceará, Piauí, Maranhão e Pará, com
a extensão de 1.43.1 quilômetros, tem .superposição na BR-135, em
40 qullômetros.
Com o 11resente projeto de lei, o Senador Aloysio Chaves pretende modificar a diretriz da rodovia BR-222:. acim.a descrita e,
na Justificação, declara o seu objetivo: incorporar ao Plano Nacional de Viação a estrada paraense PA-332, que liga a BelémBrasília (BR-010) à Transamazõnlca (BR-230).
Tal segmento rodoviário parte da Vila Filinto Müi:er (BR-010)
e alcança Marabá, no entroncamento da BR-230, adquirindo im-

portáncia maior pelo fato de ser acesso ao loca] de construção da
hidrelétrlca de Tucuruí.
Assinala a Justificação que a Eletronorte tem aplicado recursos no melhoramento de tal estrada executando obras de redução de rampas e substituição de pontes de madeiras por estm-

tura.s metálicru). FriSa, ainda:

1 - Brev·e,mente será inaugurada a ponte sobre o rio Itaeaiúnas, que liga importantes trechos da Transamazônlca;
2 - Está aberta licitação para construção de ponte rodoferroviária sobre o Tocantfi'ls, e a Companhia Vale do Río Doce
pretende asfa:tar o trecJ:J.o Marabá.-Serra dos Carajás;
3 - É !negáve! a necessidade de Inclusão de tal trecho no
Plano Rodoviário Nacional, pelas próprias características dos empreendimentos que estão sendo implantados na área.
Parece-nos comprovado o interesse nacional, em relação ao
trecho rodoviário que o projeto de lei em exame pretende incorporar no PNV. Na ãrea, o Governo está interessado não apenas na
hidrelétrica de Tucuruí, em adiantada fase de construção mas e
principalmente, na exploração dos imensos potenciais da Se0.a
dos Carajás. •
Por seu turno, a proximidade de importantes jazidas de ouro
toma o objetivo da proposição plenamente justificado.
Ainda mais quando a Lei n.O 5.917, de lO de setembro de 1973,
em seu art. 18, dá nova redação ao art. 1.o do Decreto-lei
n.o 1.164/71, modificado pelo Decreto-lei n.O 1.248/72. Com Isso,
incorpora ao Plano Nacional de Viação, as terras devolutas situadas na faixa de cem qullômetros de cada lado das rodovias con•lderadas Indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacionais, na região amazônica.
Opinamos portanto, pela aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Comissões, .8 de outubro de 1981. - Vicente Vnolo,
Presidente - Alberto Silva, Relator - Luiz Cava.ioa.nte - Milton
Cabral - Orestes Quércia.
PARECF.R N• 930, DE 1981

Da Comissão de Redaçào

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 3,
de 1981 (n.0 71/80, na. Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n.0 3, de 1981 (n.o 71/80, na Câmara do~ Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Cientill.ca
entre o Governo ·da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular de Angola, concluído em Luanda a 11 de
junho de 1980.
Sala das Comissões, lõ de outubro de 1981. - Adalberto Sena,
Preaidtmte - Saldanha Derzi, Relator - José Sarney.
ANEXO AO PARECER N.0 930, DiEl 1981
Redação final do Projeto- de Decreto Legislativo n.o 3, de
de 1981 (n.o 71/80, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 4~, inciso I, da Constituição, e eu,
, Presidente do
Senado Federal, promulgo o segnlnte
DECRETO LEGISLATIVO N.0
, DE 1981
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural e
Científica, 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.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É aprovado o texto do Acordo. de Cooperação CUltural e Cientifica, 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. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
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I'ARECER No 931, DE 1981

...nilhões,

Paulo

·Redação do vencido para o segundo turno regimental
do Projeto de Lei do Senaoo 11.0 330, de 1980.
Relator: Senador Saljla.nha íllerzl
A Comissão apresenta a redação do vencido para o se~do
turno regimental do ProjeA>o de Lei do Senruc!o n."' 330, de 1980, que
institui o "Dia Nacional do Serlngueirou, e dá outras providências.
Sala das Comissões, 1•5 de_ outubro de 1931. - Adalberto Sena,
Presidente - Saldanba l)erzJ, Re!I>tor - José Sa.rney.

~

PARECER No 932, DE 1981

Da Comissão de Rcdação

Redaçio final do Projeto de Pecreto Legisiativo n.0 11,
de 1981 (n.0 77/80, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Sa!jla.nha Derzi
A Comi.são apresenta a redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n.O 11, de 1981 (n.o 77/80, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de COoperação Sanitária entre o
G<>verno da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, firmado em Brasilla, a 11 de •etembro de 1980.
Sala das Comissões, em 15 de outubro de 1981. - Adalberto
Sena, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - José Sarney.
ANEXO AO PARECER N.O 932, DE 19?1
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.õ
de 1981 (n.0 77/80, na Câmara dos Deputados).

11~

Faço saber que o Congresso Nacional. aprovou, nos termos do
art. 44. inciSo I, da Constituição, e eu,
Presidente
do Senado F'ederal, promulgo o seguinte
, DE 1981

este na qualidade de agente financeiro do Banco Na-

cional da Habitação, valor correspondente a 55.000 UPC, . consi"'
derado o valor nominal de UPC de Cr$ 66:!,56, em outul>ro de 1981.
Características da operação:

2.

"A - Valor: 3ti.495.800,00 (correspondente a 55.000
UPC de Cr$ 663,56, em outubro de 1980);
B - Prazos:

A!NIEXO M> P~ N."' 931, DIE 1961
Redaçio do vencido, para o segundo turno regimental
do !Projeto de Lei do'iSenado n.0 330, de 1980, que institui
o Dia Nacional elo Seringueiro.
O COngresso !Nacional decretfl.:
#'t. 1.0 ll: Instituído o Dia Nacional do Seringueiro, a ser comemorado, anualmente, no- dia: 20 de janeiro.
A.rt.. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data de •ua pub:lcação.

DECRETO LEGISLATIVO N. 0

quatrocentos e n?venta e cinco mil e oitocentos cruzei-

roo) o montante de sua d1vida consolid9.da interna, a fim de que
possa ~Contratar enlprést.imo jnnt.o ao Banco do Estado de São

Da Comissão de Redação

1 -

de car.ência: 18 meses;

2 -

de amortização: 216 meses;

c -

Encargoo:
juros de até 8% a.a. (até '7%. a.a. nara o BNH e
1% a. a. para o Agente Financeiro);
•
2 - taxa de administração: 1% sobre cada liberação;
3 - taxa de planejamento, fiscalização e :idministração de obras: 4% .sobre. o custo das obras;
4 - correção monetária; com base na variação trimestral da ORTN (UPC) ;
1 -

D - Garantia: vinculação das cotas-partes do, Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);
E - Destinação dos recursos: execução de obras ae infra-estrutura no Conjunto Habitacional ('.Jardim do Lago",
da Companhia Habitac1onal Popular Bandeirante, naquele
Município."
3 . Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a
operação de crécllto sob exame é viável econômica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado do.s seguintes elementos principais;
a) Lei Municipal n.o 1. 788, de 25 de setembro de 1980, autori-

zadora da operação;

b) Exposição de Motivos (EM n.O l>7/81) do Senbor Ministro de
Estado da Fazenda ao Exm. 0 Senhor Presidente da República com•:nicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a 'pro ..

posta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado confor-

me o art. 2.0 doa Resolução n.O 93, de 1976, do Senado Federal; e,
e) parecer do Banco Central do BrasU - tavorável ao pleito,
5. Do estudo de \"'abilldade apresentado pelo Banco Central
do Brasil, destacamos os segu!ntés !tens para a análise da capac1dade de pagamento da entidade:
5.1 -

Aprova ~ texto do Acordo de Cooperação Sanitária,
concluído entre o Governo da República Federativa. do

Dadoo

relativo~

ao balanço de 19711.

Brasil e o Governo da República Oriental do :Uruguai, em

Brasília; a 11 de setembro de 1980.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Ê aprovado o texto do Acordo de Cooperação Sanitária, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Or!en tal do UrugUai, em Brasil!a, a
11 ·de setembro de 1980.
Art. 2.0 Este Decreto LegiSlativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Receita Arrecadada:
DI-Total
D2 - Operações de crédito
D3 - Liquida (D1-D2)
04. - índice de correção
D5 - Receita Liquida corrigida (D3 x D4)

Valor: Crf Mil
:!10.003,9

54.671,!
rw.332,7
1,3746
?:13.504,&

5.2- Limites Operacionais (Art. 2.0 da Resolução n.O 1!2/75).
PARECERES Nos 933, 9.3.4 E 935, DE 1981

PARECER N.O 933, DE 198}

Da. Comis&io dA: Econqmla. ,Sobre a Mensagem n.O Sj,
de 1981 . (n.O 99/81, na origem), de Senhor ,Presidente da
República, propondo ao Senado Federal, seja autorizada
a Prefeitura Mnniclpal de Valinhos (SP) a elevar em
Cr$ 36.495.800,00 (trinta e seis milbões, quatrocentos e noventa. e cinco: mil e Oitocentos. cruzeiros) o montante de

sua divida consolidada Interna.
R!!lator: Senador Alberto Sllva

O Senhor Presidente da República encaminha ao exiiJI!e do
-%nado Federal (art. 42, !tem VI, da Const!tui~ão), proposta no

S!!ntlilo de que seja a Prefeitura Municipal de Val!nhos, Esilal;Io de

flão Paulo, autorizada a elevar em Cr$ 36.491L8ÓO,OO, (trinta· e sel.s

Valor: Cr$ Mil
E I - Montante global (70% do D5) (Item I)
E2 - Cre.cimento reai anual (20% do D5J (Item II)

E3 -

Dlspêncllo anual máximo <15% de D5) (Item

E4 -

Responsal>ilidada por titulas (35% de D5)
(Item IV)

III)

149.463,4
42.701,0
32.0215,7

74.'lll6,7

Valor: Cr$ Mil
S.3 - Posiçãó da Divida Consolidada Interna. Em 30-G-80
A - Intralimlte
12.620,3
B - Extrallmlte
Operação .sol> eKB.llle
D .- Total ~ral
O -

206.880,0

36.495,8
254.996,1

Sábado 17 5537
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6. Tendo em vista a orientação desta COmissão, para verificação da capacidade de pagamento do
postulante, levada em conta a soma do endividamento Intra e extrallmite, teríamos a seguinte situação:

Cr$ mll
Dívida

Item

I -

Intra e
extralimite

Limites

218.500,8

Montante Global

II -

Crescimento real anual

10.6<28,2

111 -

Dispêndio anual máximo

41.935,4

7. COnsiderado todo o endividamento da referida entidadt.,
(intra + extrallm!te + operação sob exame), seriam ultrapassados os tetos que lhe foram fixados pelos itens I e III do art. 2.0 da
Resolução n. 0 62, de 1975, não obstante tratar-se de operação extral!mite.
8. .lllém da caracteristica da operação - ext;ralimite - e segundo conclusão do DeparkmentJ da Divida Pública, a a.ssunção
do compromisso sob exame não de:verá acJ..ITe_tar maio,res pressões
na execução orÇamentári:?. c~.O$ próximOs exercícios, tendo em vista

que o orçamento para. o c-orrente ano prevê a reall2;ação de receita
de Cr$ 26!L.9!:10,0 mil, da Q.Ual cerca de 17,.69%

destinam~.se

a aten-

der .a investimentos. com re:cursos próprios e que sua margem de
poupança real (Cr$ 47.768,2 mil) é superior ao maior dispêndio
relativo à dívida existente, somado M do financiamento em exame
(Cr$ 45. 727,4, em 1983).
9. Assim, atendidas a.s exigências da~ normas vigen te.s e as
disposições. do }.:~egimento Interno, co:qcluímos pelo acolhimento da
presente mensil.gem, na forma do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 153, DE 1981
Autoriza a Prefeiiura Municipal de Valinbos (SP) a
elevar em Cr$ 36.4:J5.SOO,OO (trinta e seis milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e oitocentos cruzeiros) o
montru~te de sua dívida consolidada interna.
o Senado Federal resolve:
Art. 1.0 li: a Prefeitura Municipal de Valiuhos, Estado de São
Paulo, nos termos do art. 2.0 da Resojução n.O 93, de 11 de outubro
de 1976, do Se.."lado Federal, autorizada a elevar em Cr$ ......... .
38.495.800,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e noventa e cinco
mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada
interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junt<J ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Naciona::. da Habitação, destinado à execução de obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional "Jardim do Lago", da Companhia Habitacional Popular Bandeirante, naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2. 0 Esta Resolução entra em vig"Or na data de sua publicação.
'Sala das COmiss~s. 16 de .setembro de 1981. - J'osé Richa,
Presidente - Alberto Silva, Relator - Gabriel Hermes - Bernm:dlno Viana.- Arno Dam.iani- Luiz Cavalcante- José Fragelli.
PARECERES

N.-. 934 e 935, de I981
Sobre o Projeto de Resolução n.O 153, de 1981, da
Comissão de ~conomia, que "autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Valinhos (SP), a elevar em Cr$ 36.495.800,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e
oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida oons1llidada. interna".
PAREOER N.O 934, DE 1981

Da Comissão de Constituição e J'ustiça
Belator: Senador Orestes Quércla
O S;;nhor Presidente da República, na forma do disposto no
art. 42, item VI, da Constituição, submeteu ao exame do S;;nado
Federal, prO<pOSta IO<l se»tldo de autorizar a Preiei tma Municlipaol de Valinbos (SP), a COilltratar operação de crédito no valor

Exame

Situação
posterior à
contratação

Limites do
a:ct. 2.0 da
Resolução
n.• 62175

3&.495.8

254.996,1

1411.453,4

.10.628,2

42.701,0

46.727,4

~2.025,7

Operaç3.o

sob

4.792,0

uce cq; 36.4U5.800,00 ltrlnta e seis milhões, quatrocentos e noventa
e cinco r.:til e oitocentas cruzeiros), jlmt<J ao Banco do Est!edo de
São Paulo SA, este na qualidad>e de "gente financeiro dó Ba:nco
NaJC!O'llal da Hablrtação, com base no art. 2.0 da Resolução n.O 93.
de 1978, do Senado Federal.
. 2. Tendo em vista as disposições ctmtidas no art 2.0 da Resolução ac4Da citada, à. operação em pauta não se aplicam os limites
fixad<>s pelo art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 1975, d<>sta Gasa, haja
vista que os 'l"ecursos a Serem repassados provêm do Banco Nacional dia Habitação.
3. o processo é aeompanbado dos s;e~tes elementos prln~als:

a) Lei Municipal n. 0 1.788, de 25 de setembl'O de 1981, autorizadora da operação;
b) EJoposição ele Motivos <EM: n.O 57/81), do SenhOT Ministro
de Estado da Fazenda ao Exmo. Senhor Presidente da República,
Comuhicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreclar a
proposta, manlfestou-.'le favovavelmente ao pleito formulaõo conforme o art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1976, do Senado Flederal; e
c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de
Operações com Títulos e Valo..--e.s Mobiliários, favorável ao pleito.
4. A matéria obedeceu o disposto no axt. 42, item Vl, da COnstituição; atendep. as normas vigentes que regulam pleitos da espécie (Resolução n.O 62, de 1975, e Resolução n.O 93, de 1976), e. ainda,
o estabelecido no .Regimento Initerno Cart. 106, item !I).
5. Face ao exposto, oplnamas no sentido da normal tramitação da matéria, uma vez que CO'llStltucional e jurldioo..
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves,
Presidente - Ore€tes Quércia, Relator - Benedito Canelas J'osé Fragelli - Leite Chaves - Tancredo Neves - Hugo Ramos,
vencido - Bernardino Viana - Aderbal J'urema - Murilo Badaró
- Humberto Lucena.
PARECER N.O 935, DE 1981
Da Comi.são de Municípios

Relator: Senador Ama..ral Furia.n

Vem ao exame desta COmissão Projeto de Resolução da COmiSsão de Economia do Sernado .Federal, .cmno conclusão. de seu
pa;recer sobre a Mensagem n.O 54/81, do Senhor Presidente da
Repúblioo., que, pelo seu art. 1.0 , autoriza a Pred:eltura Municipal
de Va.IInhos, Estado de SiíP Paulo, nos temnos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 11 de outul>ro de 1976, do S;;nado Federal, a
elevar em Cr$ 36.495.800,00 (trinta e seis milhões, quatrocentoo e
noventa e cinco mil e oitocentos = o s ) , o montante de sua
dívida consolidada Jin.terna, a fim de que :pOssa e.mtratar um
€UJPréstlimo de igual va.loc, jU!Ilto ao Banco do Estado !e São Paulo
S.A., este na qualld,.de <le agente financeiro do Bau:o Nacional
da Habitação, destinado à execução de obras de infra··estrutura no
Oonjrmto H"bltaclonal "J.wrdim do Lago"', da companhia Habitacional Popular Bandeirante, naquele Mun!cfpio, .obedecidas as Cmliuções admitidas pelo BliDOO Oentral ·do Bl.'lalill, no respOOtiv<J pro-

cooso.

2. A pr<Jil)OISição mereceu da C<>mlssão de COnstituição e Ju,,tlça o encaminhamento favorável, no ~q;ue dlz respeito aos aspectos
de conatltuclona!idll<le, juridicidade e técnica legislaJtiva.
3. A operação de crédito, ol>jeto da presente autorlzo.çfio enV<>lve Interesse dlreto do Município, rozãA> pela qual a matl>ria é
S<>bmetida à, a;preclação deste órgão téc.nlco.
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4. Segundo P"Jl"€Cer OIPresentado peJIO órgão financiador, a
operação de crédito sob exame é viáivel econõmica. e financeiramente, tendo sido aprovada pelo OOIII9elho Monetãr!o Nacional e
pelo Banco Oentral do .Brasil.
5. Mlite o exp<>sto, opinamoo pela. OIPIDVação do presente projeto de r.erolução.
Sala das OOimlssões, 15 de outubro de 1981. - A&"'J~or Maria,
Presidente em exerclclo - Amaral Furlan, Relrutor - Almir Pinto
- Raimundo Parente - Arno Damiani - Benodlto Ca:nelas Benedito Ferreira - José Sarney - Vicente Vuolo.

6. Assim, com a operação em pauta, seriam extrapolados
os limites fixados pelos itens I e II do art. 2.0 da Res. n.0 62/75.
7. Conforme o que cónsta no Mapa. m, o orçamento do Mu-.
niclpio para o ano em curso prevê a realização de receita de Cr$
14.455.053,00 (já deduzidas :i.s operações de crédito). Sua margem
de poupança, 'j)Or outro lado, no valor de .Cr$ 5.364,5 mil OIPresentase bastante superior ao :maior dispêndio a ser gerado ~m a amortiZação da divida consolidada interna. Assim, a assunçao do compromisso em .pauta não deverá trazer ao Município maiores pressões na e:&1ecução orçamentária no periodo analisado (1981-1990).

8. Atendidas as exigências constantes no Regimento Interno e na legislação ""Peclfica, opinamos pelo acolhimento da Mensagem, apresentando, para tanto, o seguinte:

I'ARE\El!ES Nos 936, 937 E 938, OE 1981
PARECER N.0 936, DE 1981
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 139,
de 1981 (n.o 244/81, na origem), do Senhor Presidente da
República, submetendo ao exame do &:,nado Fedt:r~l proposta para que seja autorizada. a Prefeitura Muntmpal de
Brcjinbo (RN) a elevar em Cr$ 8.207. 700,CO (oito milhões,
duzentos e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante de
sua divida consolidada interna.
Relator: Senador Gabriel Hermes
Na forma do artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor
Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal
a Exposição de Motivos n. 0 115, de 1981, do Senhor Ministro de
Estado da Fazenda. relacionada com o pleito da Prefeitura Mumcipal de Brejinho, Estado do Rio Grande do Norte, no sentido
de obter a necessária autorlzação para que possa elevar, em Cr$
8.207.700,00 (oito milhões, duzentos e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a· fim de
que possa contratar empréstimo junto à Caixa Eeonômica Federal,
mediante utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
2. As condições bM!cas de operação são as seguintes:
"A - Valor: Cr$ 8.2()7.700,00
B - Prazos:
1 - de carência: 36 meses;

c - Encargos:
1 - juros de 6% a.a. cobrados trimestralmente.
2 - correção monetária: 20% do indice de \'S.l'laçao
das ORTNs.
D - Garantia:
Quotas do Fundo de Participação dos Municípios FPM.
E - Destinação dos reelll'SOS:
Construção de uma unidade escolar de 1.0 grau."
3. No processo, encontram-se os seguintes documentos e referêne!as principais:
a) Lei Municipal n.o 45, de I~ de novembro de 1980, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n.O Hó/81) do Senho:r Ministro
de Estado da Fazenda ao Exm.0 Senhor. Presidente da RepÚlblica,
comunicando que o COnselho Monetário Nacional ao apreciar a
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 2.0 da Res. n.0 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil (DEDIP) que concluiu
pelo deferimento do :pedido.
4. Jl: a seguinte a .posição da divida consolidada interna da
entidade:
Valor Cr$ 1,0 mil
A -

1!NII'R.MJJMl'I

,u -

EX.'miiL]M!TE

=
=

OPER.AÇAO SOB EXAME
Total Geral (A+B+Cl

8.207,7
8.207,7 mll.

5. Verifica-se do quadro acima que a pleiteante não .poosui
d.í.vida CPnsolidada interna, de qualquer natnreza. COm a operação
em exame, teríamos a seguinte situação:

I

Operação Limite do ·art. 2.0 da
sob exame . Res. n.0 62/75.

I -

li -

m -

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 154, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Brejinho (RN) a
elevar em Cr$. 8.207.700,00 (oito mãlhões, duzentos e sete
mil e setecentos cruzeiros}, o montante de sua dívida. consolidada Interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 l! a Prefeitura Municipal de Brejinbo, Estado do Rio
Grande do Norte, nos tennos do art. 2.0 da Resolução n. 0 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, "'utorizada a elevar em
Or$ 8.207.700,00 (oito milhões, duzentos e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
que possa contratar operação de empréstimo de igual valor, junto
à Caixa. Eeonômlca Federal, mediante utilização de recursos do
Fundo de A'Poio ao Desenvolvimento &Jclal - FAS, dest\nada à
construcão de uma unida·de escolar de 1•.0 grau, naquele Município,
Obedecidas as condições admitidas :pelo Banco Central do Brasil,
no respectivo processo.
Art. 2.0

cação.

Esta resolução entra em vigor na data de. sua publi-

Sala das OOmlssões, 2 de setembro de 1'981. - José Richa, Presidente - Gabriel Hermes, Relator- Bernardino Viana - Alberto
Sllva - Alfonso Camargo, sem voto ......... Arno Da.mia.ni - José
Fragelli.
·

PARECERES N. 0 s 937 E 938, DE 1981

2 - de amortização: 144 meses;

C D -
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Montante Global
8.2()7,71 6.007,5
Crescimento real anual 8.207,7
1. 742,1
Dispêndio máximo
1.140,6
1.306,6

Sobre o Projeto de Resoinção n.0 154, de 1981 da Co,missão de Economia,. que "autori7,3. a Prefeitura Municipal
de Brejinho (RN) a elevar em Cr$ 8.207.700,00 (oito milhões, duzentos e sete_ m ii e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida COJlí:,.O-lldada interna".

PARECER N.0 937, DE 1981
Da Comissão d"' Constituição e Jnstlça
Relator: Senador Munlo Badaró
A OOmissão de Economia apresentou projeto de resolução que
autoriza a Prefeitura Municipal de Brejinbo, .Estado do Rio Grande
do Norte, nos tennos do art. 2.o da Resolução n.O 93, de 1'1 de
outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em -Or$ 8.207.700,00
(oito milhões, duzentos e sete m!l e setecentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna, a fim de que possa contratar operação de empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econõmica Federal, mediante ut!l!zação de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à construção
de uma unidade escolar de 1.0 grau, naquele Município Obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil. no respectivo
processo".
2. Enquadracse a operação ao disposto no art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1975 "(alterou a Resolução n.O 62:, de 1975), pois os
recursos serão provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento &Jcial - F'AS, e, dessa forma, considerada extrallmite.
3. No processo, encontram-se os seguintes documentos e referências principais:
a) Lei Municipal n.o 45, de 12 de novemll>ro de 1980, autorizadora da operação;
bl Eloposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Exm.0 Senhor Presidente da República, comunicando que
o OOnselho Monetário NaCional ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito fonnulado confonne o art. 2.0 da
Res. n.O 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Centr::'l.J. do Brasil - Departamento de
Operações com Tituios e Valores Imobiliários - que concluiu pelo
deferimento do pedido.
4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art.
42, Item VI, da Constituição; atendeu as nol'Dlas legais (Resoluçf>es n.o' 62, de 1975, e 93. de 1976). e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item TI).
·

Outub~
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5. Ante o eJ<]:Xlsto; opinamos no sentido da normal tramitação do projeto, uma vez que é constitucional e jur!dico.
Sala das Comiss5es, 30
setembro de 11981. - Aloysio Chaves,
Presidente - Murilo Badaró, Relator -'- Benedito Canellas Tancredo Neves - Leite Ohaves - Humberto Lucena - José
Fragelli - Bernardino Viana.

de

PARECER N.0 938, DE 1981
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Benedito Canelas
A ,·ComissãO de EriOrio-inla,- cofio Conclusãô de seu parecer sobre
a Mensagem n.o 139, de 1981, do Senhor Presidente da República,
apresentou profeta de resolução que autoriza "a Prefeitura Municipal de Brejlnho, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos
do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, a elevar em Cr$ 8.207.700,00 (oito m!ihões, duzentos e sete
mil e .setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, a. fim de que possa contratar operação. de einprestimo de
igual valor, junto à Caixa Econõmica Federal, mediante utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinada à. construção de urha unidade escolar de 1.0 grau, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Ce-ntral do Brssil, no respectivo processo".
2. Na forma do art. 2.0 , item IV, da Resolução n.o 132, de 1!)79,
do Senado Federal, "as proposições que envolvem operações de
crédito internas e externas, de qualquer natureza, em que um ou
mais Municípios sejam parte interessada", deverão merecer estudo
e parecer desta Comlllsão.
3. "O projeto· em pauta est~ relacionadO- com a construção de
uma unidade de 1.0 grau medianté utilização de recursos do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FA.s,
4. :Pelas razões expo.3tas, somos ,pela aprovação do projeto de
resolução de autoria da COmiS8ãO de Economia, ora sob nosso
exame.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1981. - Agenor .Maria,
Presidente - Benedito Canelas, Relator - Almir Pinto - Amaral
Furlan - Raimundo Parente - Arno Damlanl - Benedito Ferreira - José Samey - Vicente VIW!o.
I' \RHTRF.S N's 939. 940 E 941, OE 1981

PARECER N.• 939, DE 1981

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 141,
de 1981 (n.O 246/81 - na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo ao exame do Senado federal,
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Nova Venécia (ES) a. elevar em Cr' 14.091.700,00 (quatorze milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.

Relator: Senador Gabriel Hermes
Na forma do art. 42, Item VI, da Constituição, o Senhor Presidente da República encaminha ao "exame do Senado Federal, Exposição de Motivos (n.0 128, de 1981) do Sr. Ministro de EstadO da
Fazenda, relacionada com o" pleito da Prefeitura Municipal de
Nova Venécla, Estado do Esplrlto Santo, no sentido de obter a
necessária autorização para que possa elevar, em Cr$ 14.091.700,00
r quatorze milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna, a _fim de que possa contratar uma operação de empréstimo junto à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FA.s, destinada à construção de meiosfios, galerias pluviais e horto-supermercado, naquele Município.
2.

As condições básicas da operação são as seguintes:

"Características da. oper_.,ção:
A -

Valor: 14.091. 700,00;

B - Prazos:
1 - de carência: 2 anos;
2 - de amortização: 10 anos;
C - Encargos:
1 - juros de 6% a.a.,. cobradOs trimestralmente;
2 - correção monetária corresporiaente a 40% da variação das ORTNs;
D -.Garantia: vlnoulação de quotas do Imposto sobre
a CircUlação de Mercadorias;

E - Destinação dos ,recursos: construção de meiosfios, galerias pluviais e horto-supermercado,"
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3 .. No processo, encontram-se os seguintes documentos e referências principais:
a) Lei Municipal n.o 1.122, de 1980, autorizadora: da
aplicação;
b) Exposição de Motivos (EM n.o 128/81) do Senhor
Presidente da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional ao apreciar a proposta, manifestou-se
favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 2.o da
Resolução n. 0 93, de 1976, do senado Federal; e,
c) Parecer do BanC"o Central do Brasil - Departamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
ravorá vel ao pedido.
'
4. ll: a seguinte a posição da divida consolidada Interna da
entidade, em 30-4-81,
Valor
Cr$ 1,0 Mil
3.591,8
A - INTRALIMITE
B - EXTRA.I.i!MITE
14.091,7
C - OPERAÇÃO SOB EXAME
D - TÓTAL GERAL (A + B + C)
17.683,5
Tendo em vista as disposições do art. 2.o da Resolução
n. 0 62. de 1975, com as alterações Introduzidas pela Resolução número. 93, de 1976 e face a determinação desta Comissão, para
venflcação da capacidade de pagamento da entidade, foi adicionado à divida intralimite a parcela da divida extrallmite existente e a sob exame.
6. De acordo com o orçainento de 1980, descontadas as operações de crédito realizadas, teríamos uma receita líquida de
Cr$ 82.425,9 mil, gue devidamente corrigida até a época da anáIlsl pelo Banco Central do Brasil (indlce de 1.2422) elevaria o
valor da receita para Cr$ 102.389,5 mil.
7. Em função da receita liquida corrigida, os limites estabelecidos pelo art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 1975, seriam:
5.

Mil

I - Montante Global

n -

= 71.672,7

Crescimento real anual
=
Dispêndio anual máximo
8. Entretanto, face ao somatório da Divida Intra +
rrúte, esses mesmos itens atingem, atualmente, os seguintes
III -

20.477,9

= 15.358,4
Extral!valores:
Mll

I - 3.591,8
I I - 1. 727,4

m- 4.914,1
9. Adicionada a operação sob exame - situaç.ão posterior à
contratação - esses itens atingirão os valores:
Mil

17.683,5
Montante Global
12.364,3
II - crescimento real anual
5.575,0
m - Dispêndio anual máxlmo
10. Como se vê, considerado todo o endividamento da refe~
rida entidade, mesmo assim, ele permaneceria contido nos tetos
fixados pelos Itens I, II e ID do citado art. 2.0 da Resolução n.0 62,
de 1975.
I -

11. Tendo em vista, ainda, o orçamento da pleiteante para
1980, com uma receita liquida de Cr$ 102.389,5 mil (deduzidas as
operações de crédito), conclui-se que o Munlciplo tem capacidade
de amortizar anualmente, já em 1981, a parcela de Cr$ 15.358,4
mil, quando só está despendendo atua1mente Cr$ 5. 575,0 mil, com
margem suficiente, portanto, para novas cont. '-qções. Vemos,
assim, que a assunção do novo compromisso níi_o de·.rc:-rá acarretal"
maiores pressões na execUção do orçamento dos pró' imos exercielos.

12. Atendidas as exigências constantes no Regimento Interno e na legislação específica, opinamos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 155, DE 1981
Autoriza a Prefeitura 1\lunlclpal de Nova Venécia (ES)
a e)evar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze milhões, noventa
e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua. dívida
consolidada interna..
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 1!: a Prefeitura Municipal de Nova V<mécla, Esta. !o
do Espírito Santo, nos termos do art. 2.o da Resolução n,o 93, Je
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lL de outubro de 1976 do Senado Federal, autorizada a elevar em
cr$ 14.091.700,00 (quátorze mllhões, noventa e um mll e setecentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada Interna, a
fim de que possa contratar um empréstimo de Igual valor, junto
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à construção de meios-fios, galerias pluviais e. horto-supermercado, naquele Munlciplo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2.• Esta Resolução entra em vigor na data de ·sua: publ!cação.
:;;ala das Comissões, 2 de setembro de 1981. - José Rlcha, Presidente- Gabriel Hermes, Relator- Bernardino VIana- Alberto
Silva - Affonso Camargo, sem voto - Amo Damil\ni - José Fragell!, vencido.
PARECERES N.oo 943 E 941, DE 1981
Sobre o Projeto de Resolução n.• 155, de 1981, da Comissão de Economia. que "autoriza a Prefeitura Municipal
de Nova Venécia (ES) a eleyar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada intema".
PARECER N.• S40, DE 1981
Da Comissão de C<lnstituição e .Justiça

Apresentado pela COmissão de J;J<;onomia, o projeto de resolução em exame, autoriza a Prefeitura. Municipal de Np.va Venécia,
E&tadl) do Esplrito Santo, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93,
àe 11 de outl,lbro de 1976, do Senado Fed~, "a elevar em
Cr$ 14.091.700,00 (quatorze m.Uhões, noventa e um mil e sete-

centos cruzeiros) o montante cte sua divida consolidada

naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Bras!!, no respectivo processo.
2. A proposição mereceu da COmissão de COnstituição e Jus:tlça o ·encaminhamento favorável1 na que diz respeito aos aspectos
de oonst!tuciona!ida.de, juridicida.de e toonlca legislativa.
3. A operação de exédito, objeto da presente autor!Zlação,
envolve Interesse díreto do Município de Nova Venéela CES), razão
pela qual a m3>térla é submetida à 3>preciação deste órgão técnico
(Res. n.O 132, de 1979, do Senado Federa!) .
4. Segundo parecer apresentado, a operação de crédito sob
exame _é viável econômlca e financeiramente, tendo sido analisada.,
conforme competência reglmental,"pela COmissão de Ecônomia que
conclui por apresentar o projeto em exame.
5. Ante o exposto; opinamos pela aprovação do.presente Projeto de Resolução.
Sala das Comissõ.S, 15 de outubro de 1981 - Agenor Ma:ria,
Presidente em exercício - Arno Da.miani, Relator - Aiinir Pinto
-- Amaral Furlan - Raimundo Parente - Benedito Canelas Beri.edito Ferreira - José Sarne - Vicente Vuolo.
1'..\Rl:CF.RF.S N's 942, 943 E 944, DE 1981

PARECER N.0 942, DE 1981

Relator: Senador Bernardino Viana

interna~

a

fim de que possa contratar um empréstimo de Igual valor, junto
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento-Social - FAS, destinado à construção de meios-fios, galerias pluviais e_ hor'I:Q-supermercado, na._
quele Municiplo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
2. Enquadra-.se a operação ao disposto no art. 2.0 da Resolução n.• 93, de 1976 - alterou a Resolução n.O 62, de 1975 - pois os
recursos serão provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - FAS, e, dessa forma, con.:slderada ex.tralimite:

3. Anexo ao processado, encontram-se_:
a)

Outubro de 1981
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Lei Municipal n.O 1.122, de 1980, autorizadora da operação;

b) Exposição-de Motivos do.Senhor Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente da República,
favorável;
c) Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável ao
pleito;
d) Parecer da DiJ:etoria do Banco Oentral do Bras!!, concluindo pelo encaminhamento ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Senado Federal.

Da Comissão de Economia, sobre a. Mensagem n.o 156,
de 1981 (n.0 261/81, na origlem), do Senhor Presidente da
República, submeterido à aprovação d-o- Senado Federal,
proposta. para. que seja. autorizada a. Prefeitura Munlclpal
de Osa.sco- (SP), a eontratar operação de ..-édito no IValoJ'
de Cr$ 528,418.166,50 (quinhentos e vinte e oito milhões,
quatrocentos e dezoito m.i1, cento e sessenta e seis cruzeiros e cinqüenta centavos).

Relator; Senador José Richa
COm a Menmgem n. 0 156/81, o Senhor Presl.dente da Rapública submete à deliberação do Senado Fede"al pleito d:a Prefeitura Municipal de ·osasco {SPJ, que objet!va contratar, junto à
Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., esta na quali'dade
de agente flna.nooiro do Banco Nactona! da ~bitação, "" segniintes operaçõels de exédito:
I - PRlOFILURB
Características das operações;

Valor: Or$ 176.796.900·,00
(<JOr.resp;onrdente a 23g_400 DPC, de Cr$ 738,60, em Janeiro de 1981); ·
A -

B - Prazos:
I

2

c

de carência: 24 mMes;
de amortizll.Ção: 300 meses;
Enca.Tgos:

Há a ressaltar que o Projeto obedeceu o disPOsto no art. 42,
Item VI, da COnstituição; atendeu as normas legais (Resoluções

1 -

n.os 62, de 1975, e 93, de 1976), e ,ainda, o estabelecido no Regimento
Interno (art. 100, Item II).
5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação
do projeto, uma vez que constitucional e jurídico.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1981. - AloJ')iio Chaves,
Presidente - Bernardino Viana, Relator - Hugo Ramos, vencldo
- José Fragelll, vencido - Tancredo Neves, ·vencido - Murllo
Badaró - Benedito Canellas - Hwnberto Lucena..

2 - correção mo111etárla: conforme Plano de Correção
Monetária (iPCMJ, Isto é, o eneaJrgO mensal é reajustado

4.

PARECER N.• 941, DE 1981
Da Comissão de 1\lunicípios
Relator: Senador Arno Damiani

Vem ao exame desta Comissão, Proj etc de Reso"ução da Co-

missão de Economia do Senado .Fede.ral, como conclusão de seu'

.parecer sobre a Mensagem n.o 141, de 1981, do Senhor Presidente
da Repúj)llca, que autoriza - art. I .O - a Prefeitura Municipal de
Nova Venéc!a, Estado do Esp!rlto Santo, noo termos do art. 2.0 da
Resolução n.O 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado F'e<leral a
elévar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze milhões, noventa e um mll
e setecentos eruzeiros) o montante de sua dívida. consolidada interna, a fim de que pÓSSa contratar um empréstimo de igual valor,
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apolo ao ·Desenvolvimento SOcial - FAS, destinado à
coristruc;ão' de meias-fios, g_alerlas pluyiais e horto-supermercado,

jlll'Os de: 1% a.a.;

em cada trimestre civil, juntamente com_ o saldo devedor,
pelo mesmo lndice de variação da Unidade Paw-ão de
Crupltal (UPC) ;
D - Garantia.:
Vln<>Ulla.ção de cotas-,partes do Ianposto sobre a Ol.reulação
de Meu-cadorlas (ICMJ ;
E - Destinação do<; recursos;
Financiamento de lotes urbanizados.
lii -

FINO/FINEC

A - Valor: Or$ 245.277,266,50
(COl'lrespondente a 332.129 UPC de Cr$ 738,50, em janeiro
de 1981);
B -

1 -

!PT!IZOO:
de ea:rêncla: 24 meses;

2 -de amortiJoa,ção: 2Úi mJeses;

c-

EnicaTgos:

juros de: 8% a.a (7% a.a. pam o BNH e l% a. a.
prura o Agente l"lina.nceiro);
·I -

2 - cotu-eçáo monetária: oon:torme Plano de Correçáo
Monetária . (PCM), isto é, o encargo mensal. é reajustado
em cada trimestre civil. Juntamente com o saldo devedor,
pelo mesmo inddée de v<Ll1iaçáo da Ul:lidade Padrão de
Capital (UPCJ;
D - G..-antia:
Vl!neulação de cot...-partes do Lln(pesi;Q sobre a Clreulação
d<> Mereador:!rus CICMJ ;
E -Destinação dOO RecurSos:
~baallzação de conjun1loo hál>itarc:!Oillais e financ!amooto
de <>qulpamootos oomunitáirk>s ou públicos.
IJJI-FIC'A:M
A - Valor: Or$ 100.344.000,00
(Correspondente a 144.000 UPC, de Cr$ 738,50, em jM>.eiro de 1981);
B - Prazos:

1 -de ca:rêne!a: 24 meses;
2 - .de amortização: 300 meses;

o - Encargos:
1.- juros de: 5% a.a.;
correção monetária: contomne- o "Plano de Equ!valênc!a Salarial <PESJ, isto é, o encargo mensal é reajustado uana vez por ano por um lnd!ce que cor:re,Poode
à.. acumulação dos l.nd1ce.s trimestrais de vrutiação da Unidilde Padrão de QaJp1tal <UPCJ, que oorão u.sadoo para
co;rrlgi:r, trlmesbralmemte, o saldo devedro<r;
2 -

~

Ga.t:a:n.tia•:
Vlmculação ·de conas-pa.i'tes. do lm.:P<>Sto robre a Circulação
de Mercadorias (IC'M);

D

I>estlmação dos recursos:
Flnanc!àmento da construção, ama>liação ou melhoria de
habitação de interesse so:c!al.

E -

o

COnselho Monetário Nac.ional :prontm!Ciou-se favorarelmen-

te ao pedido por· entendê-lo técnico e financeiramente viável, não
derendo oo compr01llis.sos decorrentes da operação de crédito sob
exame a.ca.rretar maiores px.essões na rurecução orçementári'a dos
pró:xiimo.s exerclcãoo.
No mérito, o pleito se enquadra em casoo análogos que têm
mer.ercido a 8J!>rovação do 8enado, tendo em vista o largo alcance
.sóc!o-ecOI!lôm!co dos empreend!merubos em: questão.
.Assim, acolhemos a memagem no.s termos do seguinte:

PROJETO DE R<ESCXLúçil.o N. 158, DE 1981
0

Autoriza 3 Prefeitura Municipal de Os...co (SP) 3 elevu em Cr$ 528.418.166,58 (quinhentos e vinte e oito inilhões,
qua.trocentos e dezoito mil, cento e sessenta e seis cruzei""' e c!uqüenta centavos), o montante de sua divida consoUdada. interna.

o

PARECERES N.Os !143 e 944, DE 1981
S<>bre o Projeto de Resolução n.• 156, de _).981, d~ ~

missão de Economia' que "autori.,:a a Prefeitura. ~nruCipal

de Osa.soo (SP), a elevar em Or$ 528.418.166,50 (quinhentos
e vinte e oito milhões, quatrocentos e dezoiW mil, cento
e sessenta e seis cruzeiros e cinqüenta centavos), o montante de sua dívida consolidada: interna.".
PARECER N.0 943, DE 1981 .

Da Com.i.ssão de Constituição e JustiÇIL
Relator: Senador Orestes QÍiércm
O ProjetO sob exame, de autoria da comls.são de Economia do
Sen.ado Fed.&al, como oonclruJSã9 de seu pa;,r.ooer sobre a. Mensagem
n.o 158/81, do Seiilhor Presidente da Repúlillca, autoriza a Prec
f.eitura Municipal de Osasco (SP), a cootrata;r operação de Cll"éd1ro no valor de Cr$ 528.418,166,50 (quinheo:ltos e vinte e oito
ml•Jhõ,es1 qua.trocentl,. e dezoito m:ll, cento e sesoonta· e seis crureiroo e c!nqüenta oontavos), destinada a finM>.c!ar obras de infra-estrutura e equipamentos comunitários, naquele municiplo.
o pedido de ruutorização foi formulado nos temnos do prece!tlmdo no parágrafo úntoo do art. 2.0 dà Resolução n.0 93, de 1976,
do Senado Federal, lmp!leando, por conseguinte, a não-ob.eervãnma doo limites :fu<adoo pelo art. 2. 0 da Reool.ução n. 0 00, de 28-10-76;
trumbém da Oámara Alta do O<mgl1=o Nacàooal.
Do rpon~ de vista que nos compete examina;r, verifica-se que
todas as formalidades foram atendlda.s, não havendo nenhum óbice

à tranutação normw! da presente ,proposição, porquanto é juridlca, comBtitudonal e de boa té<mlca legislativa.

Sala das cómissões 30 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves,
Bresicleonte - Orestes Quérc!a, RelaJtor Hugo Ramos, V'eltlciido
-

José Fragelli, vencido -

- Ta.ncredo Neves dito ca.nenas.

Bernardino Viana .....,. Murilo Badaró

Leite Ohav<os >- Humberto Lu<leiia -

Bene·

PAREOElt N.0 944, DÉ 1981
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Amaral Furlan
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente analisada

pela at>tora do Brojeto de Reool.ução, em tela, objet!va autonzar .a
Prefeitura Municipal de Osasoo (SP), nos termos do que estabelece o art. 2.o da Resolução n.o 93, de 1976, do Senado F1ederal, a
contratar <lP<!tação d'e crédito oo valor .de Cr$ 528.418:166,50 (quinhentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e

sessenta e .seis cruzeiros e cinqüenta centavos),, destinada a. finan-

ciar obras de infra-estrutura, naquele munieipio.

'

A proposição mereceu a acolbida da Comissão de Ooost1tu!ção
e Justiça, ·que a entendeu oon:torme os cânones legais, pertinentes

ao oo.sunto.
Nos ,..pectos que competem a e.ste órgão Técnico examinar,
entendemos. que o pleito deva ser atendido no.s termos do projeto
pela Oomlssão de EcolJJOmia da Oasa, visto que a operação de
créclito a ser at>torizada será de graJILde impacto sôclo-econômico
pana a Região be<nefic.lada pelo tnvestlmooto.

safu. dias Ooml.sisõoo, 15 de oott>bro de 1981. - Agenor Maria,
Prooidente em exercic!o -.Amaral Furlan, Relator - Almir Pinto
- Raimundo Parente - Arno Dam!ani - Benedito Canelas · Benedito Ferreira - José Samey - Vicente Vuolo.

Senado Federal l1e(ro]ve:

ll: a Prefeitura. Mun!clpal de o..aseo, Estado de São
Paulo, nos termos "do I!IIIt. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizada a ·elevar em Cr$ 528.418.166,50
(qulnhentoo e vinte e roto mllhões, quatrooento.s e dezoito mll, cento
e sessenta e seis eruzelros e clnqüenta centavoo), o montante de
sua diVtf.da. ccm.soli<'la.de. !ntema, a fim de que .possa contratar empt<é.stlmos de Igual valor, junto à oa!xa Econômlca do Estado de
!São Paulo S.A., esta na qualidade de agente flnancelro do Banco
Nacional da Habitação, destinados ao financiamento de lotes
Uitbanlzado.s de conju<>tos ha.b•tac!onais e financ!rumentci da oonstlmção; ampllaçáo ou melhoria de oobltação de interesse social
(Programas PROFILURB, FINC/FINEC e FIOAM), obedec!das as
con<lições admlti<la.9 pelo BMlOO Central do Brasl:l, oo respectivo
processo.
Art. 1.0

Art;. 2.0

Esta ReSolução entra em vigor na data de sua puc

blicação.

Sala das Conilssões, 18 de setembro de 1!181. .:.... Lulz Cavalcante, Pres!denúe eventual - José Richa, Relator - Arno Dam!anl Alberto Sllva - Gabriel Hermes - Berna.rdlno VbDIL - José Fragei]L
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PARECERES Nos 945 E 946 OE 1981

·Sobre" Projeto de Lei do 1Senado n.0 244, .de il.981-Complementar ---, que '~reseenta to parágrafo 4.0 ao artigo
2.o d.::t. Lei ,complementar n.o 1,. de 1967, que visa. a reduzir,
em casos que- especifica, o limite mínimo populacional de
que trata o Inciso I <to mesmo artigo".
PARIECER N.0 945, DE 1981

Da Comil<!são de ConstituiçãO e JUI'f:iça
Relator: Senador João C&J.miOn
O Projeto sob exame, de aittoria do ilustre Senaidor Cunha
Lima, acrescenta § 4.o ao artigo 2".0 da Lei Complementar !'·0 1,
de 1967 que estabelece os requ!sltos m!IDmos para a. cr!açao de.
novos municiplos, objll'tlvando que nos iMun!cípios com popuiO:Ção
Igual ou superior a 100.000 (cem m!l) habitantes, a eXigência para
emanc!pação de Distrito flque redUZida. para 5.000 (cinco m.fl)
oobitM>.tes. desde que a dlstãnc!a entre as respect1vas sedes não
seja Inferior a 30 (trinta) qu!lômetro.s.
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A medida é in<>vatória - com<> in!forma <> própri<> Aut<Jr na
JustJ.flcação
por "estabelecer eorre:ação populacional munic!pio-distr!t<J e distância entre ambos", fat<J que viria beneficia-r
Municípios e seus Distritos, «notadamente na região amaWnlca e
regiões PC>bres; como o Nordeste" - segund<> ainda o AutC>r ·-, já
que "tais Munlcípi<>s p<>dem prescindir de !Dístrlt<>s nas oondições
prevista:s no Projet<J, sendo mesmo de mteresse da oo.rnuna pois, que eles .llão fiquem na sua dependência .administrativa.
Crescendo, pela autonomia, incre·mentam o desenvolvimen!to da
sua área de influência, bene-ficiando-se P"> ra®es óbvias".
!Diante do expost<J e cOI!Uo !nexistem óbices quanto ao aspecto
jur!dlco-c<>nstltuc!ona:l, n<>SSO Parecer é pela sua apmvaçáO.
Sala da.s Comissões 14 de outu)>ro de 1981. ~ Aloysió Chaves,
Presidente - João eabnon, Relator -'- Humberto Lucena - Ba!mun<JO Parente - Bernardino VIana - Martins Filho -'- Murilo
Badaró - Tancredo Neves >-- .José Frageni - Benedito Canelas Hugo Ramos.
-J

PARECER N.0 946, DE 1981
Da Oomlssã.o de Municípios
Relator: Senador Almir Pinto
O presente projet<J de Lei Complementar obj eti>·a acrescentar
a<> art. 2.• da Lei Comp!ementa;r n.• 1, de 9 de n<>vern:bro de 1967,
o seguinte:
"§ 4.0 Nos Municípios com população igual ou superior a 100.000 (cem mil) hàJbitantes a exigência para
emancipaçãO de DistrLtC>, prêvlsta no item I <leste artigo,
fie" reduzida pa-ra 5.000 (c'nco mil) hBJb!tantes, desde que
a distâ.nc!a entre a.s resPE "tiv as sedes não seja Inferior a
30 (trinta) quilôme1Jros."
Na Justl!ficaçã.O, o Senador Cúnhá Lima, ootC>r da proposiçãO,
alinha <JS seguintes argumentos:
"é inovação saudárvel a correlr ~ão populacional Munic>pio-distrioo e dlstáncla entre ambos, pa.ra efeito de
emancipação distrital;
a redução populacional preconizã.cla beneficia:rá reduz!d<:> nún1ero de distritos, pois. "Munlcipl<>s e seus Distritos, com tais cBJracteristlcas, nãO noo parecem comuns
em nosoo Pais, nota'damente na região amazônica e regiões p<>bres, como o Nordeste";
rparece até do Interesse' d<>s Municípios que preenohe·rem as conid.lções previstes na proposição, o desmembramento dos distritos, que poderão desenV<l1ver-se e favorecer a área de Influência regional;
os problemas que "'tingem os Municlpios com mais de
cem mil habitantes são tamanhos, que se torna benéfico
<> apareeimento de mal$ uma unidade municipal n"" condições prev:!atas pelo projeto em eJÇame."
A ComisSãO· de ConstituiçãO e Justiça, depois de examinar a
mrutéria, reconheceu a inexistência de óbices de c~tráter jurldico e
oonstitueional, crubendo a este órgãO 'récnico opin.,.. sobre o mérito.
---

Entendemos da. maJor imp<>rtáncia o sentido Inovador da proposiçãO em exame. Há, nos Munic~ios deste País, um r<l«árlo de
problemas decorrentes, principalmente, da escassez de recursos
paa-a atender à infra-estrutura dos centros urbanos.
O movimento mlgra:tórlo que se' processa, célere, de regiões
!>atidas pr!neipalmente por condições climáticas adversas, promove
a chamada Inchação do,-; grandes centros urbanos. A estrutura das
grandes cldaides não p<>de sup<>rtar a ava:la,ncha humana que se
vai ooncentrando na periferia e fazendo surgir o grave problema
do Rlfavelamento.
São Paulo e Rio de Janeiro, p<>r exemplo, sãO exem~oo flagrantes do crescimento patológloo que tiveram e continuam tend<>.
Belo Horizonte, Salvador e B.ecl!e -.para citar apenas essas ·C&p!taia de Estado --' vêm so!~endo o wprofundaanento da <lhamada
crise urbana, que precisa ser detida.
·Ora., a proposição em exame p_a,rece conduzir a novu_ estilo de
u•banlzação. Evita dificuldades para o surgimento de :M1)niciplo,
quando o Distrito a desmembr.ar_-se~pertencer a uma unidade municipal oom população igua:l ou superior a cem mil hBJbltantes.
A situaçãO que se Rlflgura é de um Município pequen<>, surgindo na perti,;rla de :Município crescente. Oom IsSO, a nova unidade, ou a unidade emergente passa a usufruir condições excepcionais de desenvolvimento, enquanto o antigo Municipio ganha
condições de Influir sobre o novo, sem a: respons.,bl!ldade il.e solução dos problemas sociais e humanos que vierem a surgir na
área destacada.
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Dessl> forma, é salutar o projet<J de lei sob exame ..p<>r cuja
wprovaçã.O aplnamoo.
Sala da:s Comissões, 15 .de C>utubro de 19&1. - Agenor Maria,
Presidente em exe!!'C!Cio - Aimii" Pinto, Relator - Amaral Furlan
- Ba!mundo Parente - Arno llamianl - Benedito Canelas Benedito Ferreira - .TOS!\ Sarney - Vicente Vuolo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Expediente lido vai à
publicação.
Sobr~a mesa, projetos de ld que serão lidos pelo Sr. !'?-Secretário.

São lidos os seguintes
PRO,JETO llE I.EI !lO SENADO N' 309, DE 1981 (Complementar)

Elimina a inelegibilidade política: dos Uderés sindiéals
afastados ou d.estituídos de cargos de dir~~ão, adininlstra.ção, administração ou representação de eJ,>.tidade sindical.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É revogado <> item p da alínea I do ar.t. ·1.0 da 'Lei
Oomplementar n.0 5, de 29 de abril de 1970, que estabeleceu <>s cas<>s
de inelegibilidade.
Art. 2.. 0 ·Esta Lei. entrará em vigor na data de S1)a publicação.
Art· 3.0 Revogam-se as dieposições em contrárl<>.
Justificação
O dispositivo que s,e quer revogar tem a seguinte r~daçã<>:
'•Art. 1.o .São inelegíveis:
I - para qualquer cargo eletivo:
p) os que tiverem sido afastados ou destituídos de

ca-rgos ou funções d~ direçãD_, administtB.ção ou 'tep:tesen-

tação de entidade sindical."
Trata-se de ineleglbil!dade permanente, que CfiSSa para sempre os direitos pol!tlcos do cld~dão p<>r ela atingido. Trata-se, p<>ls,
de uma aberração juridica.
De fato, ao def!nir a ln terdiçã.O de dire!t<Js, quando trata das
penas acessóri~ impostas aos cri~nosos, Q_ Código Penal diz que
é temporária a Incapacidade para Investidura· éfu tunçãC> pública
(art. 69, n. J;'C>rtanto, de acord<> com a legislaçãC> atual, um marginal de alta per!culosidade só p<>de ser inelegível temporariamente. Mas um lider sinéiical que foi destituído por motivos polític-os de se_u ·cargo, sem direito de defe'sa, e que não cometeu nenhum delit<J, é inelegível para sempre.
·
Por <>utm lado, essa ineleglb!Iidade absurda imposta a<>s !fdere.s .sindicais destituídos ou afastados de seus cargos atrita. com a
própria Oonstituição. Reahhente, a Lei Maior, no art. 14~, define
duas maneiras de decretação de perda d<>s dire!t<Js políticos. A primeira- é da competência. do Presidente da República, quando o
brasileiro adciuire outra nacionaliQade, aceita emprego ou pensão
de governo estra._ngeiro sem llcenr;a. e quando ·o estrangeiro adquire a nacionalidade brasileira P:J.ediante fraude Cart. 149, § 1.0, combinado com <> art. 146). Pode ainda Q Presidente decretar a perda
dos direioos políticos d<> cidadão qu~>. s;, recusa à prestação de encargo ou serviço imposto aos. bra.slle!ms em geral, por motivo de
convicção religiosa, f!Josóllca ou p<>litica, e, qu~ndo aceita condecoração Ol,l tíLulo .n:abiliário e.strangeh:.q 'Qt~~ itnporte,J;ll em restrição do direito dé cidadania Ou -dever paia eoni o Estado brasileiro (art, 149, § 1.0 , letras b e c).
A segunda maneira àe pe;:da de dlreit<Js politicos se dá pela
via judicial, conforme previsto n<> § 2.0 do art. 1.W d'l: Lei Fundamental. Mas, ai, a ConstitUição assegura ao pacie.n.te ampla defesa
Cart. 149).
Portanto, a lneleglb!lldade dec<>rrente da destituição ou afastal!lento de lid.e.res sindicais, sem direito de defesa, !ere frontalmente ~ própria Lei Maior.
Ademais, a Lei das Inelegibilidades to! promulgada ao temp<>
d& vigência doo Atas Institucionais, revogados pela Em!)Uda Constit_ucional n.O 11, verbis:
uArt. 3.o Sãp revogados (IS Ates Insttt.uclortais e COmt)lemeritãres, no-- Que contrariarem a Constituição Federal,
resS'alvad<>s os efeitos d<>s atos praticados com base neles,
os quais estão excluld<>s de apreclaçãC> jud!élal".
Cotn a revogaçã<> das medidas de exceção, o Pals !niclou a sua
volta ao regime democrático.
!Da!, a razão de ser deste projet<J, que revoga a Inelegibilidade
atribuída aos lideres sindicais afastados C>U destitu!dos dos seus
cargos, sem direito de defe.sa.
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Estamoo rertos de que se traia de projeto em plena harmonia
com a redemoeratlzação do Pals.
Esperamos, por
que o CçlngressO o a.pro'v'e, sensfvel A.s
aspirações de lodo o povo, espec!almente dos trabalhadores.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1981. - Senador Franco
Montoro.

isso;

(As Comissões de Constituição·
laç<!o Social.)
·

e Justfça
•

e de Leg!s-

posto de transmissão sobre o excedente quando o valor da aquisição · nltrapassar esse limite.
Art. 3.0 São _considerados componentes da Força Expedicionária Br:asUelra, para os efeit~ desta Lei, os que houverem prestado, efetlvamente, serviço de guerra no Exército, na Aeronáutica,
na Marinha e na Marinha Mercante, nesta última a partir do primeiro torpedeamento de navios em águas territoriais br·asllelras.
Art. 4." Para a concessão do benefício de isenção do imposto

de transmissão, o interessado deverá anexar guia de transmissão:
I - declaração, coril firma reconhecida, de que não gozou dos

l'llO.JF:TO DE I.EI DO SENADO
N' 311l, DE 1981-0F

Prorroga, por dez anos, o prazo assinado no ait. 1.
de dezembro de 1971, que "isenta do
pagamento dos impostos predial e territorial urbano e ·de
transmissãD, no Distrito Fede.ral, imóveis adquiridos por
componentes da. Força Expedicionária Brasileira.
0

da. Lei n.• 5. 755, de 3

O Senado Federal decreta:
Art. 1.o Fica prorrogado, por dez anos, o prazo assinado no
art. 1.• da Lei n.• 5. 755, de 3 de dezembro de 1971, que "iSenta do
pagamento dos impostos predial e ·territorial urbano e de transmiSsão, no Distrito Federal, i'!'óveiS adquiridos por componentes da
Força Expedicionária Brasileira".
Art. 2.• A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificaçã<t
Sob os aplam;os gerais dos integrantes da Força Expedlcloná··
ria Brasileira residentes na Capital da República, e de toda a
Nação o Seriado Federal decretou e o Presidente Emílio Garrastàzu Médici sancionou ·a Lei n. 0 5. 755, de 3 de dezembro de 1971,
que iSentou,. pelo pruo de dez anos, do pagamento dos Impostos
predial e territorial urbano e de transmissão, no Distrito Federal,
ImóveiS adquiridos pelos brasileiros que combateram, em campos
)Jélicos eui-opem;, com risco da própria vida, defendendo o direito
de o Brasil prosseguir como nação livre e soberana.
Ocorre que esse prazo termi~ará. no dia 2 de de~mbro do ano
curso-;. após o qual os ex:I)edicioná~os que não puderam vale_rw
se da isenção concedida não terão mais oportunidade de fazê-lo.
Alguns destes só agora detêm condições de· colher tal beneficio.
Outros mais, somente no presente residem em Brasílla. Aqui vivem, no momento, cetca de setecentos, :filiados à. Associação dos
Ex-Combatentes do Brasil, Seção de Brasílla. Esta, sob a esclare··
cida e atuante presidência do Major RI Médico, João Ferreira
aa ~uva, está con.struindo a Ca.."i.a do Ex-COmbatente, destinada a
abrigar o pracinha que, vindo de qualquer parte do território nacional, visite o Distrito Federal.
Os destinatários dest9, iniciativa encontram-se, quase todos, na
faixa etária dos 60 anos. Niüt poderão, portanto, esperar por outra
proposição com o :mesmo objetivo, fato que os leva a confiar venha o presente Projeto a ser convertido em lei, para que a prorrogação do prazo da Lei n.0 5. 755, de 19n, seja efetivada.
Sala das sessões, 16 de outubro de 1981. - Raimundo PareJ:!te:
'~m

LEGISLAÇJJ.O CITADA
LEI N. 0 5. 755; DE 3 DE DEZEMBRO DE 1971

Isenta do pagamento dos impostos predial e territorial urbano e de transmissão, no Distrito Federal,. imóvéis adquiridos por componentes da 'Força Expedicionária.

Brasileira.
O Presidente da República:
Faço sá.ber que o senado Federal decreta ·e eu sanciono a seguinte J:.ei:
Art. 1.• É !.s~nto. do Imposto predial e territorial urbano de
que trata o art. 3.0 do Decreto-lei n.0 82, de 26 de deoombro de
1966, que regula o Sistema Tributário do DiStrito Federal, e dá
outras p'rovidências, pelo, prazo de 10 (dez) anos, a contar da publicação desta lei, o imóvel residencial e com eS3e fim utilizado
por componente da Força Expedicionária Brasileira como proprietário, pi'omitente comprador, cessionário da promessa ou com~
titular do direito real de usufruto, uso ou habitação.
Art. 2.0 É isenta do Impósto de Transmissão de que trata o
art. 3.0 do Decreto-lei n.o 82, de 26 de dezembro de 1966, a aquisição do primeiro imóvel, Ç)U direitos a ele relativos, por componente da Força Expedicionária Brasileira, destinado a residêil.cla
própria ou a sua construção.
Parágrafo único. Para a isenção de que trata este artigo é
estabelecido o !!mi te máximo· correspondente a .250 · (duzentos e
cinqü'1llta) vezes o valor do salário m!nimo mensal Vigente no
Distritn Federal; à époc~ da aquisição, devendo ser cobrado o 1m-

favores uma única vez; e
n.- certidão, passada por autoridade competente que con-

sigrJ~ exnres~9mente

haver o interessado, efetivamente, prestado

aerVlço de gnerra.
§ 1.0 o benefício da isenção do imposto predial e territorial
urbano será requerido pelo interessado que apresentará o documento a que se refere o item I deste artigo, ·bem como declaração de q~e o imóvel serve ·para sua residência.
§ 2.0 No caso de~ falsidade ou inexatidão das dée!arações a
que se refere este artigo, o declarante ficará sujeito ao pagamento
dos impostos devidos, com multa de 50% (clnqüenta P?r cento).

Art. 5.o São extensivos os favores da presente lei à esposa e
aos filhos menores dos mortos em ação e dos que morreram civis
e militares, em conseqüência dos torpedeameii.tos sofridos pelos
navios brasileiros durante a última guerra.
Art. 6.0 Os benet!clos previstos nesta lei são extensivos à
AsSociação dos Ex-Combatentes do Brasil - Seção ·de Brasílla com referência ao imóvel destinado à sua sede no Distrito Federal.

Art. 7. 0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilla, 3 de dezembro de 1971; 150.0 da Independência e 33.0
Emllio G. Médici - Alfredo· Buzaid.

da República. -

(As Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito
Federal e de Finanças.)

Õ SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os projetas que vêm de ser
lidos serão publicados e remetidos_ às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria.

. O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
d\> orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ultimamente tem-se falado sobre reforma
.agrária, tem sido lembrado, desta tribuna e por toda imprensa, o Estatuto da
Terra. Eflfim, hã um desejo imenso de qtie seja aplicado, o mais ·depressa
possível, o diploma legal da reforma agrâria, in-stituído no ano de 1974. Jã se
vão 17 anos. Eu posso afirmar que nunca foi tão necessário um estudo com
profundidade, com entusiasmo e com patriotismo, um estudo sobre a problemática rural, de um modo geral.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou homem do Nordeste. No meu Estado,
o Rio Grande do Norte, a economia maior é a cotonicultura, a que representa
não SÓ '"a economia daquela região, tÍlas é dela que se ocupa, especialmente a
do algodão fibroso, a maioria da população campesina. O algodão mocó,
fibra que varia de 34, 36 até 40, 42, é uma policultura, e dele vivem milhares
de criaturas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, há três anos que não temos um inverno
regular. Essa cultura tem uma produção ínfima. Este a: no, talvez, a produção
não represente 20% da produção normal. Estamos em plena colheita e o que
acontece com essa matéria-prima? Estamos em plena colheita e o que acontece com o agricultor, produtor de algodão? .Por incrível que possa parecer, não
há preço e não existe dinheiro na comercialização desse produto. :t de se perguntar, Sr. Presidente, Srs. Senadores: por que o algodão não tem preço? Não
há interesse na sua comercialização e não hã dinheiro. O que é que produz algodão? Quais são os- derivados e subprodutos dessa matéria-prima? Posso
enumerar, primeiro, os subprodutos. Quais são os subprodutos do aldodão~
A pluma e o caroço. A pluma é tecido; a pluma é fio que é rede; a pluma é fio
que é linha. Ora, se a pluma é tecido, como andam os preços do tecido? Os
preços dos tecidos subiram, nestes últimos dois anos, mais de 300%. Se algodão é linha, a linha subiu mais de 500%; se algodão é rede, a rede subiu mais
de 1.000%. ~de se perguntar: e o caroço? O que é o caroço do algodão? Oca·
roço é o óleo que é alimento e subiu, nestes últimos dois anos, mais de
t .000% o caroço é Iínter, que produz determinados_ derivados como a pólvora, e outras manufaturas, que também subiram assustadoramente. O que é a
torta? É um derivado ..Qo caroço, que subiu assustadoramente.
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Então, ê de se perguntar, Sr. 'Presidente, Srs. Senadores: se -o tecido subiu, se o fio, com a linha, c a torta, o óleo, tudo subiu escandalosamente, por
que o algodão não tem preço? Por que a comercialização não estâ sendo feita,
pelo menos com dinheiro para pagar ao cotonicultor os seus poucos quilos de
algodão~ produzidos este ano?
Aí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que estâ o grande problema da agricultura deste País. Não é possuir a terra, neste País, que dâ ao prod.utor·rural
a impossibilidade dele poder produzir e trabalhar para ele. O grande problema não é possuir a terra, porque, se assim fosse, aqueles que a possuem vjveriam bem. Pois bem, estã aí o problema. Em plena fase de comercialização do
produto, não alcança preço e é um produto que gera subproduto e derivados,
todos eles de alta necessidade para a economia nacional e que subiram assustadoramente de preço. Torno a repetir: o· tecido, o fio, o línter, a rede, a torta,
o óleo, todos subiram. A safra não chega a ser 20% do ano normal, e não há
·
dinheiro, não hã preço e nãO há comércio.

O Sr. Henrique Santil/o- Permfte V. Ex• wn aparte?
O SR. AGENOR MARIA - Com o maior prazer, Senador Henrique
Santillo.
O Sr. Henrique Santillo- Quando V. Ex• se refere ao sério problema da
comercialização dos produtos primários deste P8.fs, eu gostaria dC, muito brevemente, registrar no seu discurso uma critica que me pareceu muito fàcional
e realizada pelo Dr. Paulo Seroni, Presidente da Federação da Agricultura do
Estado de Goías:

uPor falta de conhecimento sobre o mercado agrícola, um erro
de previsão cometido pelo Governo, no ano passado, obrigará os
produtores a, no final das contas, pagarem pelo milho e o arroz que
continuam entrando no Pais". Quem afirmou foi o presidente da
Fcideração da Agricultura de Goiãs (F AEG-GO), Paulo Seronni.
Segundo declarou, não existe justificativa para que, nesse momento,
cheguem produtos comprados no exterior, onerando o balanço de
pagamentos e aviltando os preços internos da produção agropecuária."
Pelo que o presidente da FAEG classificou de .. falta de informações" e uma política agrícola nada racional, continuam chegando aos portos brasileiros contingentes de arroz e milho, em decorrência de compras efetuadas ainda no ano passado. Imprevidência
que, de acordo com Paulo Seronni, acarretará danos pouco desprezíveis aos produtores, pois o óbvio é que os preços caiam. É o
que deverá acontecer, porque essas importações estão entrando no
· mercado no justo momento em que a produção daqueles dois produtos ê suficiente para garantir o abastecimento.
Atê julho, o País gastou USS 57 milhões com importações de
arroz, enqu3.nto no mesmo período do ano passado foram gastos
US$ 34'milhões. As compras externas de milho subiram a USS 143
milhões, volume em muito superior aos USS 58 milhões dispendidos
em 1980. O que se torna incompreensível quando existem estoques
de milho acumulados devido à retração flagrante do consumo e aos
preços bastante reduzidos do produto. Aumentaram da mesma forma as compras de carne bovina, que os frigorificos importam pelo
sistema draw-back para fabricar carne industrializada de exportação.
Veja V. Ex• que essa é uma crítica que não estâ sendo feita por nenhum
membro da classe política, por nenhum parlamentar da Oposição, mas por
um líder das classes produtoras de meu Estado, e que me parece extremamente racional. Eu aproveitaria a oportunidade para, através deste aparte, lavrar
um protesto veemente em nome da Oposição,
O SR. AGENOR MARIA -

Nobre Senador Henrique Santillo, fico

grato pelo aparte de V. Ex•
Posso afirmar que esse aumento da cotonicultura nordestina, que se dedica ao tipo de algodão fibroso, tenderã a que o agricultor abandone os campos em busca das cidades, porque não tem sentido produzir cada vez menos,
vendendo cada vez mais barato. O.que vem fazer o homem do campo no asfalto, sem outra profissão senão a de lavrar a terra?
O que pode ser este agricultor marginalizado, sofrido, jogado à própria
sorte no asfalto, ele que foi expulso da sua própria terra, da sua gleba?~ lógico que ele vai ser um marginal.
Então, esta é a política que o Govetiio tem como certa de flxar o homem
à terra. Esta é a política que o Governo tem de-fixar o homem na sua gleba,
na época da comercialização do seu produto; este produto extraordinãrio,
porque o algodão produz uma gama de subprodutos e derivados, todos eles
de alta significação para a economia do País. Portanto, nobre Senador Henriqtie Santillo, a minha impressão ê de que o esvaziamento do campo vai conti-
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nuar numa proporção tão grave que camínharemos a continuar esse tipo de
política, para o caos, para um verdadeiro caos.
· Que diz d Sr. Resende Peres escrevendo sobre a agricultura?
Se a agricultura br~sileira, desde o Império não tivesse sido
uma constante ovelha negra do rebanho, hoje não haveria mais ninguém descalço, com dor de dentes e, em muitos casos passando fome. Não pensem que secas, enchentes, geadas, ataques de pragas ou
incêndios têm sido os maiores inimigos do de5envo1Vimento da nossa agricultura. Infelizmente, como podemos ver agora, numa época
em que se fala em prioridade para a agricultura, o que vemos é o
Banco Central impossib.ilitando o funcionamento da Resolução n'i'
69. como vimos no último domingo, ou dificultando o crédito rural
via obrigação do produtor em participar com até 40% de .. recursos
próprios". Na realidade, não há capital de giro na agricultura para a
pequena e média agricultura brasileira. Isto é, dinheiro tomado dos
agiotas até a 10% ao mês~ para completar os escassos 60% ofereCidos
a 45%. Qual produtor conseguirá hoje recursos pafa investimento, o
melhor ca_I!J.ir:tho para aumentar a produção e a produtividade, se a
"prioridade" apenas os retirou da rede bancária?

O Sr. Bernardino Viana - Senador Agenor Maria, V. Ex• pode me conceder um aparte?
O SR. AGENOR MARIA- Estou concluindo este artigo. Infelizmente, eu rião posso permitir que V. Ex• aparteie quem ilão se encontra aqui. Estou lendo artigo doS~. José Resende Peres. Tenha a bondade de aguardar.

O Sr. Bernardino Viana - Pois não.
O SR. AGENOR MARIA- Tente financiar um touro ou um trato r. Os
juros serão de 110% ao ano, o que fará dobrar o custo de uma mãquina 12
meses depois de sua aquisição ... Por isto as vendas de tratores caíram 66%, e
as de fertilizantes em 30%! Com a pele de prioridade sobre o dorso, o Governo vem retardando o desenvolvimento da agricultura, o que vale dizer, do
Brasil.
São palavras do Sr. José Resende Peres.
V. Ex,. agora tem permissão para apartear.
O Sr. Bernardino Viana- Senador Agenor Maria, eu queria até corroborar com V. Ex,. Eu tenho um projeto no Estado do Piauí, do qual faço parte, em que nós temos 27 trabalhadores, desses 27 apenas três moram na propriedade, 24 trabalhadores residem na Cidade de Floriano; eles vão na
segunda-feira de manhã e voltam no sábado. A sua residência fica na cidade,
a 42 quilômetros do projeto. Agora, quanto a essa parte de financiamento,
60% podem ser tomados na rede oficial e 40% na rede privada, o problema aí
seria a garantia. Mas caso o empresário tenha a garantia, ou do banco financiador oficial, que no caso seria o Banco do Brasil ou o Banco do Estado de
São Paulo - ele está se referindo aí ao Banco do Estado de São Paulo- então ele poderia tomar na rede privada até com aval de terceiros, os 40% restantes. Agora, o problema é realmente a garantia. Porque os bancos não querem fazer os 40% sem a garantia, e a safra já é penhorada do empréstimo ao
banco oficial, isto é, naquele que vai financiar os 60%. O problema, no caso, é
a garantia.

O SR. AGENOR MARÍA- Senador Bernardino Viana, o Sr. José Resende Peres, o que desperta a atenção no Governo é que a agricultura não
pode continuar a ser o bode expiatório de sempre. É importante que o Governo encare o problema agrârio brasileiro. o problema fundiário nacional, com
realidade e com objetividade, e que não vem acontecendo.
Mais adiante, ele diz o seguinte:
••No mês passado a pecuária de leite foi punida pelo ..crime" de
tornar o Brasil auto-suficiente no melhor alimento, tirando assim a
comissão e os lucros dos que tinham vivo interesse no aumento da
dívida externa via importação do leite em pó, manteiga, queijos e
derivados."
Por incrível que possa parecer o Governo baixou o leite. Subiu tudo e o
leite baixou. Então o que dizer? O prêmio, o grande prêmio que os pecuaristas deste País, em plena aspirai inflacionária de 120% ao ano, foi ter reduzido
o preço do leite em 3 cruzeiros o litro. Ora, pelo amor de Deus, isso não é o
caminho para estimular quem produz e quem trabalha neste País! O problema é grave porque nós não temos como responder por uma taxa de juros cada
dia maiS escorchante. Veja V. Ex•: os empréstimos do Governo Federal EGF -,subiram, do ano passado para este ano, em 12 meses, 150%. Produzir algodão no Nordeste hoje, pagando os juros que está se pagando~ é proibiw
tivo. Se estudarmos ecologicamente a região do Nordeste para sabermos o
que vamos poder plantar, chegaremos a conclusão de que, em algumas regiões~ tudo o que possamos produzir é altamente deflcitãrio.
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O que aconteceu-em 1977? O Governo, transformou o imposto em casca-

ta em imposto único.
A agricultura brasileira, especialmente a nordestina, que é uma agricultura gravosa, passou a pagar um tributo acima das suas possibilidades. Nós
sofremos uma incidência tributãr'ia e de enCargos sociais de 19,5% que incide

sobre o produto bruto na mão do homem do campo.
Então, nobre Senador Bernardino Viana, a V. Ex', que é um homem do
Nordeste, a V. Ex•, que é um dos Vice-Líderes do Governo nesta Casa, perguntaria: nós temos condições de sofrer uma tributação de 17% sobre o pro-

duto na mão do lavourista do Nordeste e ainda 2,5% de FUNRURAL, que
dâ um encargo total de 19,5%?
Nós podemos ter no Nordeste uma safra rentável e sofreremos uma inci-

dêQcia tributâria de 17%, e podemos ter, como vimos tendo há três anos, uma
safra altamente deficitária e pasSamos a sOfrer a mesma incidência tributária.
Não é justo que o agricultor que, tendo uma frustração de safra, sofra uma
incidência tributária de 17% sobre o produto bruto nas suas mãos, porque
apenas trabalhou. Ora, meu Deus, não é lógico que o homem, pelo simples
fato de ter trabalhado, ainda pague imposto porque trabalhou! Esse tipo de
legislação não podemos continuar a aceitar neste País, sob pena do povo largar o trabalho. A filosofia que criou esse tributo é a de que o cidadão que ganha 'alguma coisa, alguma coisa tem que pagar em tributo ao Governo para
retornár em beneficio de todos. No caso, não hâ lucro nestes últimos três
anos na agricultura do Nordeste. Mas não há lucro mesmo! A produção é pequena e altamente deficitária.
Pois bem! Continuamos a sofrer essa incidência tributária, que é inconstitucional, porque- volto a repetir- não tem lógica sofrer incidência tributária numa produção deficitária. Ou se modifica essa legislação, ou não sei
para onde nós vamos ser arrastado. ~ a legislação tributária que é errada.
Ora, se nós passamos a sofrer uma taxa de juros duzentos e trezentos por
cento mais alto, como podemos vender o nosso produto mais barato?
O Sr. ~enrique Santil/o - V. Ex• me permite?
O SR. AGENOR MARIA - Com muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Henrique Santillo- Ápenas para, brêvemente, diZer a V. Ex• e ao
Plenárfo que, ontem, numa das Comissões Pai-l.#mentares de Inquérito desta
Casa compareceu o Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Ernane Galvêas, e na ocasiãõ~ eU o inquiri a respeito do a·umento dos juros para o crédito agrícola, já
noticiado, pelo menos em alguns jornais, em_ alguns. órgãos da· Impren~a Nacional. O Ministro escapou pela tangente, se me permite V. Ex' a expressão,
não respondeu nem sim nem não. A verdade é que o Banco Central e o Go~
verno estão efetivamente estudando um aumento dos juros do crédito agrícola, essa é a verdade. É o que se conclui da resposta do próprio Ministro.
O SR. AGENOR MARIA- Senador Henrique Santillo, nós somos os
maiores produtores de laranja do mundo, nós detemos em nosso poder 97%
da comercialização do suco de laranja no UniVerso. O suco de laranja valia,
até o ano passado, quatrocentos e trinta dólares a tonelada. HoUve uma geada no laranjal americano, na Flórida, e o suco de laranja, num passe de mágica, elevou-se de430 dólares para 1.100 dólares. O que fez o Governo brasileiro? Taxou, incontinente, com um confisco imoral, em I 10 dólares cada tone·
lada. Esse confisco é hrioral, atrabiliâriO, inconstitucional, porque vai arrancar, da mão do produtor de laranja, 110 dólares por tonelada, por quê? Esse é
o estímulo que o Governo dã a quem produz laranja, a q~em produz suco e a
quem faz agricultura?
Acho, Sr. Presidente e Srs. Senadores. que, se o Governo quiser, na reali~
dade, fixar o homem à terra, é preciso, de uma vez por todas, modificar essa
legislação, porque ela tolhe, ela esbulha, ao mesmo tempo, e tira do lavourista toda a motivação para trabalhar e se desenvolver.
Sou um homem nascido na agricultura. Conheço o campo e gosto da terra. Mas posso afirmar que o maior responsável pelo êxodo rural é o Governo,
é o Governo porque instituiu leis que vãO de enContro ao próprio progresso
da agricultura. :E: o Governo que, desde as décadas mais remotas, tem procu~
rado fazer do agricultor o bode expiatório.
Recebi vários telegramas dos cotonicultores, produtores de algodão, da
minha área, que me perguntam o que vão fazer com o pouco produto que
conseguiram produzir, se independente da falta de preço, não hã dinheiro
para a comercialização do produto. Somos, no Rio Grande do Norte, Sr. Presidente, mais de trezentas mil pessoas que produzem algodão, que vivemos do
algodão, que trabalhamos com esse tipo de cultura; apenas duas ou três entidades compram algodão, são trezentas mil pessoas vendendo para dois ou
três que compram. Ora, na hora de comprar, os dois ou três se combinam e
compram pelo preço que convém a eles. E o agricultor premido,jungido pela
necessidade é obrigado a entregar o seu produto a qualquer preço, porque
chega a uma situação em que o dinheiro, seja ele quanto for, é o que interessa
a ele receber,, porque ele precisa do numerário.
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Dáí a minha presença na ·tarde de hoje, na tribuna, para pedir aos Líderes do Governo, para que atentem para esta realidade, despertando a atenção
do Governo, porque esta safra, em mais vinte ou trinta dias, será concluída e,
conseqUentemente, terá que ser efetuada a comercialização do produto. Meu
Deus, se a linha, o línter, o fio, a rede e o tecido subiram, como se entende a
matéria-prima baixar de preço? Como se compreende os subprodutos derivados de uma matéria-prima subir 200% ou 300%, e a matéria-prima em si baixar de preço.
Vou concluir, Sr. Presidente,- V. Ex• está me despertando a atençãopedindo aos Líderes do Governo, para que resolvam esse problema que é cru~
ciante; que procureM resolver o problema, agora, incontinenti, porque o
problema estã aí! A safra está sendo concluída, o produto precisa ser comer·
cializado. Não tem preço e não tem dinheiro.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, como Líder de Partido.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Tiveram, ontem, um fim triste e melancólico, deplorável sob todos os aspectos, os trabalhos da Comissão Mista do Congresso Nacional que foi cons~
tituída para oferecer parecer e analisar o Projeto de Lei nfil 22/81 que altera a
legislação previdenciâria do País.
A respeito daquela ocorrência, Sr. Presidente, o Presidente dessa Comissão Mista, o ilustre Deputado Amadeu Geara, expediu uma nota que passo a
ler a seguir:
..A Comissão Mista do Congresso Nacional, constituída para
analisar o Projeto de Lei n9 22/81, que introduz alterações na legislação da previdência social, reuniu~se hoje, em atendimento ao requerido pelo Relator, Sen. Bernardino Viana, para apreciação do
parecer. ,
Iniciados os trabalhos, constatada a ausência do Relator, aPre~
sidência concedeu a palavra, pela ordem, ao Senador Henrique Santino, que encaminhou à mesa cópias de telex expedidos pelo Minis-.
tro da Previdência Social, que no entender do orador, caracterizavam favorecimento político, incompatível com a alegada crise financeira da previdência.
Na oportunidade, o Deputado Jairo Magalhães, do PDS de
Minas Gerais, em flagrante desrespeito as normas regimentais e em
desacato as determinações desta Presidência, impediu a continuação
dos trabalhos.
Face a conduta impertinente daquele parlamentar, a Presidência, após suspender os trabalhos por diversas vezes, constatando a
impossibilidade de dar continuidade a reunião, apesar da inscrição
de outros congressistas que pretendiam debater a matéria, viu-se
obrigada a encerrá-la.
É lamentável que a conduta daquele deputado, -rinico representante do PDS presente e que alegava falar na qualidade de Líder do
seu Partido, tenha impedido um debate amplo da questão suscitada
pelo Senador Henrique Santillo, bem como o questionamento da
matéria em paq.ta.
O encerramento melancólico da Comissão Mista, sem parecer c
tumultuado pelo Vice-Líder do Governo, não retira do Congress.o
Nacional a responsabilidade exigida pelos aposentados e demais
contribuintes da Previdência Social, na decisão de votar a matéria
'Com a seriedade indispensável ..
Brasilia, 15 de outubro de 198 I. - Deputado Amadeu Geara,
Presidente da Comissão Mista.
Sr. Presidente, deparo, por outro lado, nos jornais de hoje, com declarações do Sr. Ministro estranhando muito o fato de ter o Senador por Goiás
-ao mencionar o número de cópias de pedidos que afirma possuir- tenha
afirmado:
"Estranho muito"- diz o Ministro- ·• o fato de que o Senador por Goiâs, ao mencionar números de cópias de pedidos que
afirma possuir, tenha afirmado que, em sua quase totalidade, se referem ao meu Estado, o Rio Grande do Sul. ( ... )
40
( ••• )
Não estranho que o Senador Santillo, afirmando ter em
mãos uma denúncia, haja simplesmente relacioilado pedidos recebidós por este Ministério. O que, entretanto, é injusto, e com o que
não posso concordar, é que o Senador do PMDB goiano tenha preparado uma relação de pedidos segundo seu próprio interesse, ou
seja, expurgando todos os outros, em grande número e procedentes
de todo o país, aliãs de quase todos os municípios brasileiros."
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St. Presidente, Srs. Senadores, lamento profundamente, mas não se trata
da verdade. Tenho em mãos cópias xei-ogrãficas de nada menos que 203 telex,
çnviadqs, expedidos e assinados pelo Sr. Ministro da Previdência e Assistência So~ialio Deputado Jair Soares. E, vejam bem, Srs. Senadores, não se trata
de pinça r aqui e acolâ entre as centenas de mensagens expedidas pelo Sr. Ministro, esta ou aquela que se referisse ao seu Estado. tenho em mãos uma relação destas, mensagens em telex, que dâ a data, a expedição, o número do telex, dá o destinatário, o destino, o Estado, o beneficiârio, o assunto e algumas
observações. E: .uma lista de 203 t~lex assinados pelo Ministro Jair Soares, telex que vão em absoluta continuidade do 6.134 ao 6.575, num absoluto processo de continuidade, sem nenhuma falha, na ordem dessas mensagens. Portanto, provo aqui, ao Plenário, de que não se trata de um pinçamento adredemente preparado para prejudicar quem seja inocente. Não o faria jamais; desconhece o Sr. Ministro Jair Soares.

Essa lista de 203 telex expedidos pelo Sr. Ministro Jair Soares, da Previdência e Assistência Social, contém quase duas centenas de mensagens, comunicando concessões de auxílios a institúiÇões de carãter priv<ido, bem como
algumas dezenas de credenciamentos de médicos, de instituições médicohospitalares e de instituições de exames complementares.
Desses 203 telex, dessas 203 mensagens, assinadas pelo Sr. Ministro,
nada menos que 150 referem-se ao Estado do Rio Grande do Sul, em absoluta sequência numérica dos telex.
Praticamente todos os auxílios concedidos, nesta lista de 203 telex, expedidos pelo Sr. Ministro, destinam-se às Prefeituras do Rio Grande do Sul, e
algumas instituições de caráter privado. Somando, constituindo, soma superior a 250 milhões de cruzeiros, isso apenas numa semana, do final do ano de
1980, mais precisamente, do dia 26 de novembro ao dia 3 de dezembro de
1980, numa sequência de números, sem nenhuma solução de continuidade.
Trata-se, portanto, Sr. Presidente, de se examinar dois aspectos: l"'quanto à legalidade. Até que me provem o contrário, estou absolutamente
convencido da ilegalidade desses _atQs_.._ Porque o Fundo Previdenciârio, o
Fundo de Assistência e Previdência Social, tem canais próprios e exclusivos
de despesas, e que são cinco. Primeiro o INPS; 29 o INANPS; 39 o lAPAS, 49
a FUNABEM; 5'i' a LBA. Aí, e apenas ai, pode a Previdência Social realizar
despesas. Distribuir auxílios do fundo previdenciário, constituído pela sacrificada contribuição dos trabalhadores brasileiros, me parece uma grande ilegalidade.
O Sr. Agenor Maria - V. Ex' me pe~ite um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- O segundo aspecto ê a questão da
moralidade, sem dúvida, pode o Sr. Ministro ter recebido pedidos, vejam
bem, dizer que recebeu pedidos do Brasil inteiro. Equivocou~se. Eu não trago
a esta Casa uma relação de pedidos, trago uma relação de atendimentos realizados pelo Sr. Ministro. Concordo. Pode perfeitamente ter o Sr. Ministro recebido de todo o País, de todos os Municípios brasileiros, de todas as instituições brasileiras, concordo. Isso apenas agrava a ilegalidade e a imoralidade
cometidas, porque tendo recebido pedidos do Brasil inteiro, de todos os Municípios- brasileiros, conforme ele mesmo declara, e tendo atendido quase que
exclusivamente ao seu Estado, agrava a sua situação.
Concedo o aparte ao nobre Senador Agenor Maria, com muito prazer.
O Sr. Agenor Maria - Senador Henrique Santillo, o que é profundamente lastimável é que falta a esses homens não só o sentimento patriótico;
falta, parece, sensibilidade. No caso em tela, fica demonstrado que a Previdência Social passou a ser encarrregada da clientela eleitoral, pois esse atendimento é, tendo em vista os despachos de S. Ex• o Ministro da Previdência Social, todo ele dirigido a atender pedidos do Rio Grande d_o Sul, onde se diz
que S. Ex• é candidato a Governador do Estado. E S. E_x• está fazCndo isso
com o dinheiro do previdenciário, do dinheiro, quase chorado, daqueles que
tiram uma parcela do seu minguado ganho e o jogam na Previdência. No meu
Estado, por exemplo, o salário é 6.712 cruzeiros; desses 6.712 cruzeiros 8%
vão para a Previdência Social, tirados da mesa dos operários. Ele come menos feijão", menos farinha para dotar a Previdência de condições de atender a
esse previdenciãrio. Resultado, a Previdência está falida. Mas não estã falido
o interesse maior da falta desse cumprimento porque está sendo atendida a
clientela eleitoral de S. Ex• Muito _obrigado a V. Ex•

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Agradeço imensamente a V. Ex• A à
que me parece, V. Ex• tem inteira razão. Eu me referi, -eminente Senador Ageno r Maria, Sr. Presidente e Srs. Seriadores, a uma lista que eu preparei, com
os documentos anexos, de 203 mensagenS expedidas. Tenho em mãos mais de
20, e é possível que me cheguem mais. Tem-me chegado pelo correio, são cópias autenticadas, e após aquelas me chegaram mais vfnte. t possível que me
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cheguem mais, pois essas vinte se referem ao início deste ano. Compulsandoas, trata-se de transferência de determinados recursos também para municf~
pios, sobretudo para municípios gaúchos, a maior parcela.
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Henrique Santillo, não desejo
aparteá-lo quanto ao mérito dessa parte, mas apenas sobre o início do seu
pronunciamento. Então, para não atrapalhar o raciocínio de V. Ex•, gostaria
que, logo após concluir sua exposição, V. Ex• me concedesse o aparte, se assim considerar melhor.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Perfeitamente.
Eu, Sr. Presidente, tenho em mãos, portanto, mais vinte dessas mensagens, assinadas pelo Ministro. Tenho uma única onde se registra a urgência
de atendimento pelo próprio Ministro. Algumas são enviadas a parlamentares do PDS, daquelas 203 muitas dezenas são enviadas a parlamentares do
PDS. Destas aqui, algumas são enviadas a parlamentares do PDS. Mas um
deles, que acabou chegando-me também às mãos, é justamente aquele caso
expedido pelo Ministro nas suas declarações. Não se trata de uma mensagem
expedida pelo Ministro, m~s recebida pelo Ministro. Esta, sim, ê a únicá que
tenho em- rriãos.- Esta- é uma mensagem telegráfica recebida pelo Ministro,
cujo destiniitário é o Sr. Jair de Oliveira Soares, Ministro da Previdência Social. E diz o seguinte:

Jair de Oliveira Soares
Ministro Previdência Asssistência Social
Ministério Previdência e Assistência Social
BrasfliajDF (70000)
Solicito encarecidamente ao eminente ministro se digne autorizar a credenciação para agência São Bento do Sul Santa Catarina,
requerido sob protocolo lAPAS 420j028j2799j80 distribuição 520023.05, de 29-12-80, para cirurgia geral 07, por nosso companheiro
Celso Emilio Dagliari.
Arlindo Hermes, Presidente DirC:tório Municípal do PDS.
Despacho do Sr. Ministro, de próprio punho:
"Acusar (não ê assunto do RGS) 13-3-81 a) Jair Soares."
Ê o único_ que possuo em mãos. É possível que existam milhares. Aliás,
pelas declarações de S. Ex• o MiniStro, -~oje publicadas pela imprensa, é
possível que existam coisas como essa aos milhares. Eu sou sincero, em mãos
só tenho este telegrama.
O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Humberto Lucena- Antes de 1964, costumava-se acusar os detentores do poder de que utilizavam a Previdência Social para fins políticos. Havia até a denúncia constante de que o peleguismo havia tomado conta do Ministério do Trabalho e dos Institutos de Previdência SOcial. Falava-se no empreguisrno, mas nunca, Senador Henrique Santillo, em nenhum momento fui deputado na época- que eu me lembre, aconteceram fatos semelhantes;
nunca a Previdência Social fez esse rateio dos seus recursos com entidades assistenciais e beneficentes, com hospitais, fundações, prefeituras municipais, a
titulo puramente de clientelismo eleitoral, como V. Ex" está provando, à saciedade. Veja V. Ex' que nessa amostragem dos telex expedidos pelo Ministro, em uni-iiiêS apenas porqüe eles vão de novembro a dezembro de 1980, há
casos estarrecedores como, por exemplo auxílio à Sociedade Recreativa e Esportiva de Concórdia, no Rio Grande do Sul, no valor de 100 mil cruzeiros;
uuxílio à União do Pão dos Pobres de Santo António, de Caxias, no Rio
Grande do Sul, no valor de 200 mil cruzeiros; e, mais adiante, sobem os
auxílios. para I milhão, 3 milhões, 10 milhões, etc., inclusive hã clínicas de la. --boratórios em Brasília que receberam auxílio da ordem de lO milhões de cruzeiros, e os patronos dos pedidos estão todos relacionados na documentação
que V. Ex' encaminhou à Presidência da Comissão Mista que examina o projeto que altera a legislação da Previdência Social. Diante do seu discurso,
diante da sua denúncia, nobre Senador Henrique Santillo, a mim me parece
que a única reforma que a Previdência Social precisa, no momento, no Brasil,
é a demissão do Ministro Jair Soares.

O Sr. Luiz Cavalcante- Muito bem, Senador Humberto Lucena. Este é o
Ministro que inaugurou o peleguismo na Previdência Social, como diz V. Ex•
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Concordando plenament~ tanto
com suas palavras quanto com a breve intervenção do eminente Senador Luiz
Cavalcante, associo-me a V. Ex•s. para dizer o mesmo. Iria concluir da mesma maneira.
Vejam V. Ex's- leio rápidamente os destinatários dessas mensagens:
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j:b.••s a..JUiof ru;

.

souu

•

ICI.lOllooinLclol ll:S lide:~~, idta 1 l'D"NllAÇXO JW~~C~.~<lhOOc1r.n R!1 js.ooo .. ooo.oo
Sul
I
l'l'I'ALAII: J'l, s. Al'Aid.Clll&.
do) $u.l
Di' l'l[cnxiao 4o I as llllt::l, tdaa n.o nosn~AL lfOl!,[cuxlw• do I· as ,J.o::~o.ooo.oo

120 lo2.12.80J6.J92/PJ.OLIH.l s. IIOHEUO
SJLVAIXIK DE

ruJilO.ooo.ooo.ooJ

Alagt"•!

ICaollOdr&
do .RS IIdc.:lt 14oa. SOCXEDI.Dll DB-)cuohcldru. I as tgoo.ooo,oo
.da Sul.
I t;~l.'lCE.iB DO!IPIHLlU l;ilL'VIO uo ::Ml. I I
I

Il'U.latl/ti

1 cr:ru.m; [1ST.[ Dn::itil.Vr.çGr.:.J

li!t:.:J.:.....;,;dea 110 HOsÍ>I'.rAL UAIIIP.
SCGPELt

,

la2.12.aoii5.J931Joio

:!l!:!!E!'!CilRio/J.t.'!:UtJ:ro

•

lol.l2.ll016 .. .l761IM KAmJ. .ucamu. UROin:SEtl'· Jl.~• {BS

[Ol.l2.B0,6.3S21I".t.·!lltaito OL!no

128

IES'l'.l
I

Ll7

121

l'r.E\"!l'l:l:C'!!. I: ~~:.:l:;~J.:::rCI.\ eOCI:.l 0 .JJ.It:. tC,'\1:1::;; (:.uc:;t•!tAG'l:l)

DE:iTino

1

.

u•

IiS'l'RA1'.lRIO

ii~

l

114

r.r; 'l'I:LE::í: Eri·r.DtOOS I·F.LO ldlUI!:."'L'I\0

[•""""[

Rontla Alta

~~B~~~ ~~~~~i~I~~s~i"" ~:g:;

das

PS

RS

ANTONIO

-

Hoqu~

Gon-

~ales

omurüca concessão auxflio
1\SSOCIAÇÀO DOS FtJNClONii.- [>o r to
IOS ni:JNICIPAIS m; P ,1\LI::ClRI~ •Jra

Al!::_

omunica conce:ss.iio a.ux!Uo
ASSOCIAÇÃO HOSt>ITAt.AR SJ\U Coronel 111
ANTONIO OE PhDUA
Comunica concessão aux!lio
ao IIOSPI'I'l\f, N. SI:~IIIORA OOS
NAVEGIINTES LTOI\,

llonda Altü

RS

CalfPina,
CUL'I'URA PADRE DENCDl'I'O MBIS las Mis~Ol!!l

RS

2,000,000,01

RS

4.ooo.ooo,ut

~00

,000 ,o c

~o~~~~;Ag~n~:~:~c~~;Il~o

J

TER
l

~~

02.12.80 6.412

MARCO AN'l'ONIO GEEIB

Passo FUndo

JJ/

1)2,12.80

6.423 :_put.ado .1QSJ;;! MENDONÇA BEZEft Brasília

JJ:I

112.12.80

6.428 Deputado AD~LSON HOT'l'A

11'1

11•1

U2,12.80 6.42!) MILTON SCHNEIDBR

02,12,80 6.430

Irmã G!:ORGINA A, 01!: COS'I'A

RS

DF

Bru!lia

DF

EstralA

RS

Osório

RS.

Comunica concessão auxÍlil'l
ao IIOSI'I'l'AL DA CIDA!ll::
(!B
Pl\SSO FUNDO

omunica Autorização para
onvê'nio mêdico-hoSJ>ito~~l·ar ll<llO .Jarom a ASSOCIAçXO PrtO'I'eÇÃO A dlm
-IATERNIOAOE E A IIH'JiNCIA
Comunica concessão iiUX!l:Lo
:ao liOSPI'l'At.,NARTn ..........,...~ ,
Comunica conccssiõ;n oil\Xfllo
à 1\SSOC!AÇÀO nENJ:!FICI,N1'1::
''QUI~ llltANCO"
Comunica conccss,io aux!Uo
.:tO t!OSI'!T!\L nCNF.t'"lCl·:N'J'I·: 51\rl
TA t.IJZlA

02.12.80 6,431

t-1.!

'"

02.12.80 6. 432

ll2 .12 .80 6.4 33

HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS
REMCOIOS

Jul:Lo de Ca.
tilh.os

PS

HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA
SE:NilORA DAS GRAÇAS

Dos~:>oroca

RS

lfOSPITAL SANTO ANTONIO

Sant.o Antô-

oio do•
sões

l·ll

02,l2.BO 6.4JS

LUIZ NICOLE'I"l'I

"''

São M;!lrcos

RS

Comunica concessão auxílio
ao HOSPITAL 00 Cl'lll! llfiiJii: NO~l
SA SCNI!OAA DAS GRAÇAS
Comunica concessão aulC!Uo
Comunic-a concessão au:dlio
HOSPITAL DENEFICf1tTrE
'"
SÃO JOÃO Basco

1·1',

02.12.80 6 .4.36

I\OEMJ\R LAUTER'l'

Condor

RS

Comun1 ca concessão audlio
à s,ocu;DADE JIOSPITJ\t. UI::NI::f'ICENTE DE. CONDOR

,.

'l'raman•l.o\1,
~;Hrcla

ns

2.ooo.oou,un

I

ll~õdo

lOO,OOU,flll

-

Comunica concessão aux!l:Lo
ao l!OSI'ITA[. NOSSA SP.tli\ORI'I
DOS Rl::~ll!OIOS

•o HOSPITAL STO. AN'fCINIO
RS

l'asso Fun-

do

JuUo

•lc

:d~tilhoo:

Bo~SOJ:OC.l

So1nt.o 1\nt!!
n1o
d •• ~

;,'i.o

~lan:os

Con,J.or

. . '"'"·"'·"!
llS

1.500.000,01

'"'

1.500.000,01

"'
ns

1,ooo.ooo,or

200.000,01!
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1:::: 1 .:;~~~--~~~·L·;;~ l-~---""-s_T_I•_•_T!\R-Io_ _ _ l

DESTINO

EST.

(Miw;'J'ltl\GI::M)

ncNEF:t._c_''-"'_o;_""_s_u_w_•·o_ _ _c'_";_"_"_-!"sT. 0 .,somvA<;o'"

1

I

11

I ·1"

02.12.80 6.437

ARTIIUR MILTON ARNOLD

02.12.80 6.438

OTTMAR BENO SCKULTZ-

Ci!!;rAzinho

RS

comunica concessão auKÍllo
à FUNDAÇÃO HOSPITA111\R DENE
FIC!!:NTE PADRE JOÃO

A!.

Venancio

RS

Carazinho

RS

2,500.000,001

RS

1.000.000,011

RS

l.OOO.ooo,o•l

-

cnanclo /\!,.

~~m:~~~T~n~Í~s;~D~~iR;q
MARTin

1·111

02.12.80 6,U9

ANTONIO JOSELI CARDOSO
SILVA

H·l

02,12,80 6,.440

PAULO ROBERI'O DEON

DA

São Nicolau

RS

Comunipa eonc:esaio aux!lio

São Vic:r.;nt,

RS

com\lllica concessão auxílio'
i LIGA FEMININA DE COKDATE
AO cmcER

ão Gabriul RS

.RS

Comunica concessão aux!lio
ao HOSPITAL CARIDADE
00
ALECRIM

02.12.80 6.Hl

CELINA BARBOSA RODRIGUES

l'ol

02,12.80 6.4-42

Prefeito .JOlO OJILNiDO
SCUAEOLER

Alecrim

1~J.

02,12,80 6,U4

LAUOIR SCI'IILT'l'LER

Prefeito ,JOlo ODIL MORA!:S

Candido Go•

02.12,81) 6,4.45

..,...

RS

Espumoso

RS

I'1S

1)2,12,80 6,446

Prefeito HUGO

Prefeito O'I'ONI 11MAR0 DA SI!:,

GUIMA~S

SOARES

E>ll

l'o!l

02.12,80 6,U7

02,12,80 6,Hil

OSVINO BARlt'

JO~

HELIO LINCH

;·,•1

02.12.80

,4SO JOSEII MARIANO RAHINSKI

t .. n

U2.12,80 6,4Sl VALDEMAR. BORDIN

l•·l

02.12.80 6,452

LBE:RTO WIEGER'l'

1> ••'

02.12.80 6,4SJ

Jld

02.12.80 6,454

RS

....

s.,nta VÚé·
ria 4o Po.l

-

São Josah
do Ouro

caq,o Novo

r

i SOCIEDADE IIOSPITALAR Sl\N
TO AFONSO

Herval

~:;~

~~ HOSPIT.p.t, S. VICENTE FER!tl~l~

Comunica concessão auxílio

doi

UMS

1'•·1

~..9.~.0.QOO,O~

Sio VLcente
do Sul

l'•tl

02,12,80 6,443

Comunica concessão aux(llo li'io Nicol<lu

ao IIOSPITAL SKo NICOLAU

são Gabriel

)•,.t

ns

do Sul

AlecriiR

-

ItS

RS

RS

comunica concessão auxílio
ao llOSPITAL NOSSA S~lliiORA
!li\ GLORIA

llerval

RS

2,000,000,01

santa Vi~ória
tio
Palmar

1~

1,500,000,0>

RS

500,001),0•

Comunica concessão aux!li.a santa nãrt. ••
ao llOSI'ITAL SJ\NTA DJ\RilAnll. ra do Sul
RS
BENEFICENTE
Comunica concessão auxílio
i SOCIEDADE IJOSPITALAR DE Co.lll(lO novo RS
CARIDADE DE CAMPO NOVO

l'nrto Lu-

RS

l. SOO .000 ,Ot

1, SOO ,000 ,O>

comunica concessão auK!lio
à SOCIEDADE !IOSl'ITALAR DI:!·
NEFICEI'."l'E AJtliUCABA

Ajuricaha

RS

LOTARIO SCHE!fiER

Panambi

RS

Comunica conc~ssão l!uxílio
i SOCIEDADE HOSPITAL t>UULI
CO OE CARIOA08 DA CIDADE DE l'ANMiDI

l';mamb1

RS

ANGELO JOXO ARE:SI

Barracão

RS

Comunica concessão auxílio
ao HOSPITAL SÃO VAL~N'1'1M

llarradi.o

RS

1-'ranci,.co

l'"rt

u3.12.80 6,465

MARCO ANTONIO KRAEW:R

Brasília

DAVID NJ\SSER

Rio &!I
neiro

],,.

03.12.80 6,467

Deputado HEHRI.QUE BRI'l'O

BrasUia

DF

Comunica. extensio contrato
p/ cl!nico. médica o cirúr·
qica SJ\NTA CASA OE .aMISERI·
COROlA OS I'fJ\MB~

ItambÕ

:~o·/

03.12,80 6,487

OLIMPIO FARIA 00 LIMA

P, Alegr•

RS

Comunica credenciamento do
médico AUttl!LIO MOUM
Di::
FARIA

'"

Garopnha

SC

6,50S

Sup, Req. INAMPS/RS

P. Alegre

tu••

03.12,80 6,506

Sup. Roçr. INAMPS/RS

P. Alagm

!lu

03.12.8 6.507

Presidente do INAMPS

Rio àe Ja·
neiro

coiiluniCa credenciamcnto do
IIOSPI'l'U, IBRAIM ADUD NETO

J\1vo:~o

RS

Autori:t"' credencii!lmento do
odontÕloqo PAULO CESAR MOREIRA PIN'l'O
Rio

Pr.:~ia

Ú:o
Gran~le

RS

RJ

Idem, idem CL:!NICA OE FnA· .uarapuav<~
TURAS SANTA MARIA

l'lt

""

03,12.80 6.S09

Presidente do INAMPS

Rio da
neiro

Ja·

RJ'

Idem, id~m 9in~co·obstetra
VERA MARIA 1\NTUNES lllWM

l'elot;l~

llS

1 1.'

03.12. 60 6.Sl0

Presidente do INIIMPS

Rio d111
neiro

.Ja-

RJ

Idem, idem oftalmolOC]ista
LINO T!lLMO GIRARD

E.ajeado

RS

11 J

03,12.80 6.511

Presidente do INAHPS

Rio de
neiro

Ja•

RJ

Idem, idem ORL CARLOS
BR6SIO ilENEMANN

AM-

Sapiranqa

llS·

IJI

03.12.80 6,S12

Presidente do INAMPS

Rio de Ja·
neiro

P.J

Idem, idem pdquii!ltra
GE LUIZ LENA 1\NCJIIE:'rl\

JOn

Santio1go

ttS

l'l~

03.12,80 6.513

Presidente do INAMPS

Rio de Janelro

RJ

Idem, idem obstetra RENATO
NELSON RUDZEN

Soletlada

US

17h

01.12,80 6.514

Pn~:~idente

RJ'

Idem, idem neuro-cirurqiã
FJi.TIMll. IIILL LIMA

Rio de
neiro

soo.ou.1,o
1,000 ,000 ,Ot

RJ

J'Jl

4o INAMPS

I

,OOO,D•r

1. soo .ol)o ,l)t

03.12.80 6,466

03~12,80

3,000

ns

I•·'>

lt>U

200 .ooo,o

comunica concessão auxílio
i SOCIEDADE IIOSPITAE. SÃO
JOSEH

RS

DF

soo ,000 ,(JI

Comunica concessão auK!lio c:uaranJ.
ã SOClf.:OADE tlOSPITALAR SAN· dol!l Mls·
TA. 1'ERCZA
o>ões

Ajurica.ba.

Ja·

1.500,000,01

EB[)UIIIDSO

Comunica concessão o.uxíl1o
ao SINDICATO DOS TnABALIIA- Siiio Josch
DORES RURAIS OS SÁ() JOSE:II flo OUro
DO OURO
'

ort.o Lucen

1,500,000,0

conrunica concessio auxílio
ap IIOSPITAL BENEFI CCN'rE ~tr.
DICO·ASSI STENCIAL TRl\llALliÃ
DOR RURAL ALTO ALI:Gnt:
-

RS

RS

-400,000 ,cu

Co:~nclido Gn

doi

Comu!111:Ja conces~ão auxílio
à SANTA CASA MISERIC6RDIA
VITORIA PALMAR

daa

llS

1

-

RS

ltS

RS '•

Ja·
ll, Grandu

RS

Quln ,
-
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I!

177

'I'!

17•1

~'CLEX

lt!d
D/\'l'A

DESTINATARIO

!l?

03.12.80 6.515

õ3,12.BO 6,Sl7
ii-I .12.80 6 .54.8
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Presidente do INAMPS

Presidente do INAMPS
Presidente do INAMPS

....

1:1<1

íl4.12..80 6.550

Sup.

]111

ü-1.12,80 6 .551

Deputado DARCY POZZA

INNU>S/RS

J~T!l

:.>Ufl.W~S,

I OESTIN~-~~::l-~.:.n.:.::CIÂRIO/JISSUN'I'O
Rio da
neiro

Ja-

Rio de
neiro

Ja-

Rio de
neiro

Ja-

RJ

~~~OOSEUVA(Ó'" i

~e~Óz~~~ ~~~pedista SA!!
Idem, idem UOSPITI\L E

.J~

,12.80

.552

Deputado AIRTON VARGAS

cn

Idem, idem <]ineco-obstetra
NELSON LUIZ LIMA MACIII\00

Cudt1ba

t•lt

ll"vid Co'ln~
llnrro

'I'ERNIDAOE SÃO GERAL~O

RJ

P. Ale9ro

RS

Idem~· idem SOCIEOi\OE UOSt'I
TALAR nENE:FICENTE: Sfi.O JOS~

Brasília

OF

comunica concessão auxílio

ns

100,000,01

Bras!li~

DF

Comunica concessão auxfllo
ii ASSOCIAÇÃO DE PAIS E: /\MI- L'. Ale')rt:
COe DOS EXCEPCIONAIS -AI'l\1::

'"

6.000.000,01

comunica concessão auliÍlio
à CASA DA AMIZADE OE: SANTA
B.l\nDARA DO SUL

Santa lli\r·
hal·a
Sul

Comunica concessão AUliÍlio
ao CEN'\'RO OC 1\SSIS'l'gNCII\
SOCIAL

•ruparencll

Deputado E:MlDIO PERONDI

Bras!lia

DF

[:!'>

04.12.80 6.555

Deputado Al RTON VARGAS

P. ;a.lesu

RS

0~.12.80

).ql

04.12.80 6 .558

I h'•

..

ltlesre

Bras!lia

Deputado EMIDIO PERONDI

Bras!li a

.12.~0

6.559

Deputado TEI.MO KIRST

Bras!lia

~·1.12.80

6 .SGO

Deputado EM.IDIO PERONOI

Bras! l i a

04

concessão auxílio
i ASSOCIAÇÃO Mli.NTF.:Nl::PORA
DOS E:XCE:PCIONAIS

""
,,0

RS

comunica concessão auxílio Campina:;
ao CONVIVIO FMIILIAR 1~ CUT,- dw> Ml!lTURAL PALMEI RJI.S
sões
J!;u'J•~

Comunica concessão auxíJ.J.o
ao LI\R DA VEt.UICE IS!\11E:L
CLIVEI RA RODRIGUE:S

santo

OF

Comunica concesslio auxílio
à ,Prefeitura Municipal

rlssium<~l

DF

Comunica conces:são auxílio lanti!l. Cru:e
à Prefeitura Munic~pal
do Sul
Comunica concessão aux!lin
à Prefoitur!lo Municipal

lo

0~.12.80

6.561

Deputado ATRTON VARGA.S

P. Alegre

RS

comunica concesslio auJ~!1io
à SOCIEDADE DOS SUnDOS DO
niO GRANDE 00 SUt.

1'1.'

U4,l2.80 6.562

Paputado AIRTON VAAGAS

P. Alegre

RS

Comunica concess.ão .:~uxfllo
à SOCI~DII.Dl: HP.CnEA'l'IVA ~S- IIUil VbL.t
lo llurJ.c.l
PORTIVA CONCOROIA

~4.12.80

ll~

G.SG3

.12 .ao 6,564

114,12.80 6.565

Oeput.1.do AIRTON VARGAS

Deputado AIRTON VARGAS

P. Aleq-re

..

RS

100.000,01

'"'

100 .ooo ,o c

Alegre

RS

RS

-

RS

[>,

ll.leare

<IOO.OOU,U!

'~

100,000,01

us

1,000.000,01
1.ooo.ooo.o1

L'<~pera

1•1\

. '

lO O .000,01

~!tDICO

Deputado ALCEBIAOES DE OLIVEIRA

6 .557

s.ooo.oCJo,tH

COm~,mica

04.12.80 6. 554

\UI

HS

liuapprã

RS

P. Alegre

lH I

Deputado AIRTON VARGAS

'"

São F~;mcisco
P<1ula

04.12.80 6. 553 leputado CARLOS SANTOS

0-1.12.80 6. 55G

'"'

Call{linortt.J

RJ

\:oJ

lu ..

•a lotas

HA-

ao HOSPITAL MUNICIPAL HAN!!,
EL FRANCISCO GUERREIRO
J ~· ..

(MIIl::•r!thGI::M)

RS

100,000,01

HS

lOO,OliO,fll!

i

Cqm.unic.a conce:Jsão auxílio

à SOCICDADE E:!JUCACIO!!J\L DI::
ASSISTC::NCIA SOCIAL AJUHXCAAjuric;lbu
ali. - SSASA

RS

lDO.OOO,Ul

Comunica concessão nuxílio
à SOCIEDADE: DENEF!CP.rn'P. O!~
J\'"'PARO AO loi.GNO!t - SUI'w'1

siio Borja

RS

100,000,0

RS

1,000,000,01

Deput.ado CARLOS ALBERTO
CliiARE:Lt.I

Br.as{lia

DF

Comunica conccss.iio am:[ll.o
à SOCIED11.DE ASSISTJ::NC!A SQ
CIAt. OE SOilRAOINIIO

Sobradlllhll

U4.12,80 6 .566

Deputado EMI DIO PERONDI

Bru!lia

OF

Comunica concessão auxílio
à Prefeitura Nunicipal

'l'o:nent1~

t'ortclct

HS

100,()00,01

!••f

04 .12. 80 6 .567

Deputado AIRTON VARGAS

P. Aloogre

RS

Comunica concessão auxí1ln
à PAROQUIA EVANGP.LIS'I'A TRIN
CADE

Crissiumo~l

ns

100,000,01

[!!•

04.12.80 6.569

Deputado CARLOS ALBER'l'O
CII!ARELLI

Brasília

OF

Comunica concessão aux!lio
ao INSTITUTO CE HENORE:S DE
PE:LOTAS

t'clotas

'~

1.soo.ooo,o1

P. Aleqre

RS

Comunica concessão auxílio
ao LAR Sli.N'I'O ANTONIO DE: ~!
CEPCIONAIS

P. Ale<Jrc:

ns

5oo.ouu,oc!

I····

t·•·t

04,12.80 6.570

Deputado ALCBU MAR'l'l HS

:''"I

04.12.80 6.572

01 retor do HOSPITAL V!:LOSO
COSTA

BacAbau

""

Comunica que autorizou
e
credenciamento do JIOSPITAL
VELOSO COSTA, 0111 carlitor

:~~~~~~Xoa A~~~~~.

PDS
.'!ll

04.12.80 6.575
!)4 .12.80 8.576

:>•t

05,12.60 8.587

Presidente do INI.MPS
Deputado JOS-e DE CASTRO
COIMBRA
Presidente do INAMP:>

do
do
Uacabau

RJ

Autori:ta credanci.amnto
CEN'l'ERPISIO

'"

neiro

J4CiUt:Jf

SP

Bras! lia

DF

Comunica credenciamento
CE:NTE.:RFISIO

,Jacareí

SP

Autoriza assinatura conv~nio c/ SANTA CASA DE MISERI CORO IA DE POnTO ALE:Gru::

P. 11.le<Jl'U

RS

Rio do

Rio
neiro

Ja-

de Ja-
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Sem me referir a outras questões, Sr. Presíderite, eu me referiria rapidamente à questão dá mã gestão do Fundo Previdenciârio neste País, a péssima
administração da Previdência Social neste País.
Já disse de certa feita e volto a repetir: o Ministério da Previdência e Assistência Social possui um sistema de computação chamado DATAPREV,
que é considerado o_ mais sofisticado e o mais oneroso da América Latina,
porque ele efetivamente custa ao povo brasileiro ...os olhos da cara", mas não
tem condições, o Ministério de Previdência e Assistência Social, de fornecer,
a nós parlamentares números que coincidam, números da crise, que não se
colidam, que não se contradigam. Na verdade, não sabe a Previdência Social,
nem mesmo qual é o seu déficit orçamentário até os dias atuais, durante o ano
de 1981. E não sabe ela nem mesmo quanto o Estado efetivarnente lhe deve, e
quanto lhe devem as empresas privadas neste País. Não hã números realmente que coincidam, que batam, que nos ofereçam garantia de que a crise esteja
efetivamente diagnosticada nos seus detalhes.
Não teve o Sr. Ministro da Prevídência e Assistência Social, para com
este Senado, a cortesia, a gentileza nem ao menos de vir a uma das suas comissões técnicas~- atendendo a requerimento aprovado por vârias delas, e nem
mesmo, Sr. Presidente, teve ele a gentileza ao menos de comparecer à Comissão Mista criada para examinar o chamado ProjetO Previdenciãrio do Governo. Ora, Sr. Presidente, tinha eu, como estou certo que tantos outros parlamentares teriam, algumas questões para serem levantadas, até mesmo para
informações, para melhor nos informarinos lios posicionarmos diante da
proposta do Governo. Ora, como isso não foi possível, encaminho a V. Ex•
um requerimento de informações nos seguintes termos:

e

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
De conformidade com o que faculta o art. 239, item I, letra "b"
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas as seguintes informações ao Poder Executivo, relativas ao Ministério da Previdência e Assistência Social, considerando
encontrar-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei n'l 22/81 (CN), que .. fixa novo limite mãximo do salãrio de contribuição e dã
outras providências'':
I. Qual o "deficit" financeiro do Ministério da Previdência e
Assistência Social até a presente data, no ano de 1981;
2. Quais foram as despesas globais do Minj_s~_é!io da Previdência e Assitência Social nos ano~ de 1979, 1980 e 1981 até a data
atual, com os seguintes órgãos:
a) INPS;
b) INAMPS;
c) lAPAS;
d) FUNABEM;
e) LBA.
3. _Qual foi o montante dos recursos transferidos a outras instituições públicas e entidades privadas no período citado no item
anterior, relacionando-os nominalmente, juntamente com as respec~
tivas datas destas transferências;
4. No período cítado no item 2, quais foram os credenciamentos de médicos e instituições hospitalares e de exames complementares realizados, especificando-os nominalmente e indicando datas,
localidades e montantes;
5. Nos anos de 1980 e 1981 até a data atual, quais foram as
despesas da Previdência Social com beneficiários e aposentados que
percebem até 3 salários mínimos, e qu-e proporção representaram
em relação às suas despesas totais com benefícios.
6. Relação completa dos processos de fraudes na Administração interna e na prestação de-serviços m6dicos, abertos pela Previdência Social, relativos a todos os órgãos que lhe são subordinados, citando detalhadamente:
a) Nome do envolvido;
b) Órgão a que está ligado;
c) Montante e quanto representa em rela~ão à despesa da Previdência Social;
d) Se o processo foi concluído e, caso positivo, qua"is aS prOvidências
ad~otadas pelo MPAS;
·
7. Quanto o Ministério da Previdência e Assistência Social
pagou de juros bancários no período 79/81 até a preserite data.
Justificação
São por demais contraditórias as informações emanadas de autoridades ligadas ao Governo, relativaS ~o mOntante do propalado
"deficit" na prestação de serviços assistenciais e previdenciârios.
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Estando em tramitação 'nesta Casa do Congresso o Projeto de
Lei n• 22/81 - (CN), que altera os valores de contribuição à Previdência Social e tendo em vista declarações do Senhor Ministro Jair
Soares de que documentos por mim apresentados no Senado Federal, provando favorecimentos e tráfico de influência na ârea daquele
Ministério, foram selecionados de acordo com minhas conveniências, requeiro as presentes informações a fim de que se restabeleça a
verdade, e, através das informações solicitadas, possa o Congresso
Nacional analisar com mais acuidade e real situação da Previdência
Social.
Sala das Sessões, em 16 de outubro de 1981.- Henrique San~
tillo.

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Henrique Santillo, solicitaria de V.
Ex• um aparte, quando considerar oportuno.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, além disso, gostaria
de lançar - não sei bem se seria um repto - um apelo em nome dos previdenciârios deste País e menos um repto à liderança do Partido do Governo
nesta Casa; que ela nos ajude a elucidar esta qiiestã da má, da péssima, da incompetente e plena de mã fé gestão da Previdência Social neste País, sobretu~
do a qüestão do tráfico da influência política. A Nação está esperando isso.
Quero dizer a V. Ex' e aos Srs. Senadores que não me aquietarei enqUanto
isso não se fizer. Voltarei ao assunto, se necessário cotidianamente, com novos documentos, para provar que uma das cau~as principais da crise financeira da Previdência Social é a má administração do Fundo Previdenciário neste
País.
Ouço V. Ex• com prazer, eminente Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães- O meu aparte seria mais a respeito do início
do pronunciamento de V. Ex', porque, infelizmente, ao sair do gabinete, depois de ouvir o início do seu pronunciamento, parei um pouco nos corredores
para atender algumas pessoas, e não ouvi grande parte das denúncias que V.
Exlll fez, embora tenha escutado essa parte final, e devo manifestar-me um
pouco sobre ela. Inicialmente, eu gostaria de falar a respeito da reunião de
ontem da Comissão Mista. O erro começou, nobre Senador, no momento em
que o Presidente deu como iniCiado os trabalhos da Comissão, com- apenas
seis componentes presentes. Portanto, sem número suficiente para abrir esse
trabalho. Esse foi o erro inicial, que talvez tenha motivado todos os erros posteriores. E, mais ainda, quando fui chamado para ir pessoalmente verificar o
que estava ocorrendo, tive a oportunidade de sugerir ao Presidente que encerrasse aquela sessão e convocasse outra, meia hora depois, porque aí talvez ti~
vesse número para abrir a sessão, quando ele declarou que não tinha, como
Presidente de verificar quantos componentes da comissão estavam presentes.
Aí eu disse: há Um equívoco, porque, antes de abrir a sessão, qualquer Presi..
dente tem que dizer quantos componentes da comissão estão presentes, para
saber se tem número ou não para iniciar os trabalhos. Mas este seria o primei ..
ro caso a respeito dos problemas na comissão. Em segundo lugar, gostaria
apenas de dizer que o Ministro Jair Soares deveria realmente ter vindo numa
oportunidade, ou na Comissão Mista, ou perante uma Comissão do Senado,
para prestar os esclarecimentos necessários, porque eu sei que S. Ex• terá condição de prestá-los. Não é possível, Sr. Senador, acusarmos de trãfico de influência dos políticos, quando os políticos fazem algum pedido. Nós, políticos, às vezes fazemos pedidos a respeito de situações de mUnicípios que representamos e que conhecemos a realidade local. Esses pedidos n~o significam
imposição de soluções. Serão atendidos na medida das possibilidades, ou
não, do Ministério. Se nós, políticos,' não tivermos condições de encaminhar
solicitações em favor das comunidades que representamos, então, qual é o papel que temos, se sempre criticamos o GoVerno, quando ele não atende aos
políticos? Então, vamos passar a criticá-lo, também, no momento em que
passam a dar atenção aos políticos? Aí estaria um equívoco de interpretação.
O p~dido do político não tem nada de imoral. O pedido do político é para
atender às necessidades das comunidades que o político representa. Cabe aos
Ministérios e às repartições, dentro das suas possibilidades e das normas legais, atender, ·ou não, a essas solicitações. Esta, a diferenciação que o faço no
tratamento de assuntos políticos, e não do tráfico de influência de políticos
no Ministério da Previdência Social.
O SR. HENRIQUE SANTII,LO- Nobre Senador, Jutahy Magalhães~
até não discordaria- confesso -tão profundamente do pedido do político.
No entanto, hã uma coisa que me preocupa, Ex• a confusão que se faz, às vezes propositadamente- não V. Ex•, mas vários setores da vida politica nacional - entre a participação dos políticos como representantes da sociedade, de suas comunidades, e os pedidos diretos efetuados pelos parlamentares.
~aí que as coisas se confundem, algums vezes, e se separam, noutras, para nitidamente se configurar o tráfico de influências políticas.
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O Sr. Jutahy Magalhães - Exat_amente é a separaÇão que deve existir.
Não deve ser considerado generalizadamente.
O SR. HENRIQUE SANTIL.LO- Na verdade, não fiz maíores referências aos destinatãrios, sendo eles parlamentares ou prefeitos do PDS, o
PartidO de V. Ex~ Até seria passãvel, justificável, digerível. O problema não é
este. O problema, Excelência, é que esses atendirilentos se fizeram localizadamente, numa região do País, e se fizeram; eu diria, adoidadamente, aloucadamente, e se fizeram, sem sombra de dúvida, para traficar influência política.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex•?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Por outro lado, trata-se também de
discutir a legalidade. Não se pode dispor do Fundo Previdenciário, constituído pela contribuição de empregados e empregadores, ao bel-prazer de qualquer Ministro. Isto me parece extremamente ilegal. De modo que essas duas
questões ...
O Sr. Jutahy Magalhães- Até concordaria com V. Ex• Se houve alguma
ilegalidade, deve ser verificada. Apen~s acredito não tenha havido ilegalidade.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- ... configuram ilegalidade do ato e
imoralidade do ato. Diria mais, o Senador Jutahy Magalhães refer'iu a Comissão ter inic:iado os seus trabalhos c.om apenas seis parlamentares. Confesso desconhecer esse fato. O certo é que, como membro da Comissão Mista
para examinar o projeto, ali estive em companhia do nobre Senador Humberto Lucena, também do PMDB e também membro dessa Comissão, todas as
vezes em que fui convocado, e a última foi ontem. Em ali estando, tendo-me
sido dada a palavra, estou certo de que o Regimento desta Casa e o Regimento do Congresso Nacional também me d.ão respaldo para com ela, poder discutir com meus pares denúncia tão grave quanto esta.

Na verdade, Sr. Presidente, não queria adentrar-me neste assunto, e nele
jã adentrei há três dias, neste mesmo Plenário. A verdade é uma só, e a Nação

a conhece: o Partido do Governo, o PDS, deixou-se pressionar flacidamente
pelo Governo. Acomodou-se às injunções impostas pelo Executivo, mesmo
sabendo que as medidas ali propostas são altamente injustas. Esta, a grande
verdade. Acomodou-se, não apenas nos plenãrios do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, como se acomodou, sobretudo, lá, na Comissão Mista,
não tendo comparecido para discutir problema tão grave quanto este.
Ouço o nobre Senador Humberto Lucena com prazer.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendo soar a campainha) Peço ao nobre orador que não conceda mais apartes, porque V. Ex• jâ falou
como Líder, o que vale dizer, tomou o lugar de todos os oradores inscritos falou' os seus vinte minutos regimentais e jâ extrapolou por mais quinze minUtos.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Sr. Presidente, lamentavelmente
não posso aceitar uma parte de sua admoestação. Esta de dizer que tomei lugar dos que estão inscritos, não, porque o Regimento me assegura a palavra.
Quanto à següflda- parte, eminente Presidente, encerrarei o meu pronunciamento ouvindo o aparte breve do nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Então, vamos encerrar ouvíndo
o nobre Senador Humberto J,..ucena.

O Sr. Hwnberto Lucena- Nobre Senador Henrique Santillo, na reunião
da Comissão Mista, assinaram a lista de presença sete membros ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Que, com o Sr. Jairo Magalhães ...
O Sr. Humberto Lucena- ... deputados e senadores, justamente o número legal para que a Comissão pudes5e-fiinc10nar:..
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Adianto a V. Ex•, inclusive, que o
Deputado ...
O Sr._ Jutahy Magalhães- V-. Ex• me permite? A presença dos oito foi
muito depois de terem sido iniciados os trabalhos da Comissão.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- ... Vice-Líder do PDS deixou de assinar a lista de presença e tentou usar da palavra, também, como se não estivesse presente, porque, tendo deixado de assinar a lista de presença, é como se
não estivesse presente à sessão.
O Sr. Humberto Lucena - Perfeitamente.
Voltando ao pronunciamento de V. Ex•, para concluir a minha intervenção, nãó ·nos devemos esquecer, sobretudo quando essas benesses do Sr.
Ministro foram, entre 80 a 90%,-distribuídas no Rio Grande do Sul, que S.
'Zx• é candidato em potencial ao Governo daquele Estado ·nas eleições de
1982, pelo PDS.
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O SR. HENRIQUE SANTILLO- Em prejuízo dos seus demais companheiros, inclusive do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, hoje, VicePresidente da República, o nobre Deputado Nelson Marchezan.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Sr. Senador Henrique Santillo encaminhou à Mesa requerimento de informações.
Nos termos do inciso VI do art. 239 do Regimento Interno, o requerimento sCif eiãmiõ.ado pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Ainda dentro do tempo destinado ao Expediente concederei_ a palavra, para breve comunicação, a dois Srs.
Senadores.
Inicialmente tem a palavra o nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Para breve comunicação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como membro que sou da Comissão de Economia, na última quartafeira, dia 14, naquele Órgão, tive oportunidade de ouvir o relato do nobre Senador Marcos Freire a projeto que lhe coube relatar, projeto relativo a um
empréstimo de 246 milhões de cruzeiros ao Estado de Pernambuco, para a
implantação de módulos de atividades educativas, artísticas e culturais. O Sr.
Senador Marcos Freire, no seu relato, disse, entre outras coisas, os seguintes
tópicos, que me parecem devam ser destacados:
2. Corno temos afirmado em pareceres anteriores, sobtc matéria análoga, a fragilidade econômica e financeira dos Municípios e
Estados brasileiros vem determinando o aumento progressivo de
suas dívidas consolidadas, recorrendo a fontes vârias, internas e externas, para obtenção de recursos extra-orçamentãrios. As respectivas solicitã.ções , encaminhadas pelo Chefe do Executivo Federal,
vêm instruídas com pronunciameatos favorâveis dos vãrios órgãos
técnicos competentes para o trato era matéria. A denegação dos pedidos pelo Senado Federal implicaria em óbice intransponívefà realização de certos empreendimentos considerados importantes por
seus respectivos governos- que não deixam de o ser, em diversos
casos. O que é passível de controvérsia é, sobretudo, a prioridade
que vem sendo dada a certas iniciativas. Isso, entretanto, insere-se
dentro de um plano administrativo local, cuja discussão extrapola o
âmbito desta Casa e sempre susceptível de apreciações divergentes,
dependentes de concepções filosóficas de governo e de posiciona~
mentes partidãrios diferentes.
3. Nesse quadro é que se insere a nossa orientação, agora rea·
lirm3.da, áe concordarmos com os referidos pleitos, sem entrarmos,
propriamente, no mérito dos respectivos pedidos.
4. Assim, em relação a Pernambuco, temos sido favürâvel a sucessivos empréstimoS, Sejã. internos, seja externos, para obras considera!=las prioritárias pelo atual governo estadual P~b-ora possamos
ser discordantes dessa ou daquela solução abraçada.
Prossegue o Senador Marcos Freire, através de nada menos 12 páginas, a
esmiuçar o projeto, fazendo uma apreciação qualitativa e quantitativa, en~
centrando falhas e discutindo, sobretudo, a prioridade da destinação dos recursos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que quero destacar nesta oportunidade
é o seguinte: ninguém desconhece a qualidade de pos~ulante ao Governo do
Estado de Pernambuco do eminente Senador Marcos Freire, Líder do
PMDB. Então, S. Ex•, pondo de lado que esses recursos podem conflitar com
os- SeuS próprios interesses eleitorais, S. Ex• não hesitou e deu o seu aprovo. a
sua aprovação ao empréstimo requerido pelo Governo adversário.
Ao fazer esse destaque, não estou aqui apresentando nenhuma censura
aos eminentes colegas da: banda oriental que se opõem a empréstimo a governos dos seus Estados. Não, isso seria uma descortesia que eu não faria, tanto
mais que seria uma incoerência de minha parte, eu que sou tão aferrado aos
meus pontos de visia e defendo~os contra quem quer que seja.
Mas não queria deixar passar este registro do altruísmo do Senador
Marcos Freire em aprovar o empréstimo destinado ao Estado de Pernambuco, nesta -hO-ra em que S. Ex' é candidato ao Governo daquele Estado e esses
recursos conflitam com os seus interesses eleitorais. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra, para uma
breve comunicação, ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ontem; estivemos numa reunião, na Comissão de Relações Exteriores do
Senado Federal, para ouvir a palavra do Sr. Ministro da Fazenda e toda a
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equipe, o brain trust financeiro do nosso País. Estava lã toda a diretoria do
Banco do Brasil, toda a diretoria do Banco Central e parte da diretoria da
-Caixa Econômica.
Naquela oportunidade, solicitamos, ao Sr. Ministro da Fazenda que nos
disesse se eram inflacionários ou não os empréStimos solicitados por Estados
e Municípios que constam da pauta da Ordem do Dia do Senado. Eu disse
mais: da pauta do Senado de hoje, Sr. Ministro, constam 30 pedidos de empréstimos e, em estudo nas cc:>müfsões da Casa~ COristam 166 pedidos de emprêstimos. S. Ex• respondeu: os pedidos que tratam de recondicionamento de
empréstimos, estes podem ser atendidos mas os outros, todos os pedidos que
são iniciais, que estão solicitando verbas ou dinheiro para fazer obras adiá~
veis, devem ser evitados. Palavra do Sr. Ministro. Aqui, estão- não conta
mas devem estar- d~is ou três SenadoreS que lã estiveram e ouviram essa
afirmação do Sr. Ministro da Fazenda.
Mas, quero, Sr. Presidente, transcrever uma leitura a respeito do comentário que S. Ex• fez:
.. Brasília (O Globo)- O ministro da Fazenda Ernane Galvêas,
disse ontem que as idéias do economista James Tobin, Prêmio Nobel de Economia deste ano, que recomenda prioridade na manutenção do pleno emprego ao invés do coinbate à inflação, não podem ser aplicadas integralmente no caso do Brasil.
- Acho que as duas preocupações devem existir simultanea~
mente, como fazemos no Brasil, mas sempre com a premissa básica
de que uma expansão muito rápidã. dã. emissão de moeda cria inflação - afirmou Galvêas."
Declarações do Sr. MinistrO da Fazenda, Ministro do Governo, ontem,
perante os Senadores, perante uma ComisSão do Senado, Comissão-de Re~
lações Exteriores.
Sr. Presidente, estou encaminhando à Mesa um pedido, e dirijo-me à
nobre Bancada do Governo e à Bancada da Oposição, se me quiserem honrar
com ele concordando, para a convocação do Sr. Presidente do Banco Central
do Brasil, Dr. Carlos Langoni, para vir a esta Casa prestar informações sobre
os pedidos de empréstimos. Porque S. Ex• é um homem que está com a responsabilidade de presidir uma das entidades que reencaminham ao Senado os
pedidos de empréstimos de Municípios e d-e tstãaos, ê uma autoridade financeira no assunto, é o Presidente do Banco Central do Brasil, numa reunião
com os Senadores interessados, poderemos ouvir de S. Ex• uma explicação se
são inflacionários ou não.
Não nos interessa, Sr. Presidente, na nossa luta, esta ou aquela teoria, o
que nos interessa é que todo o dinheiro de emprêstiinos a Estado ou Município, a todos, Sem exceção, tem uma carga inflacionária. Isso no meu bestunto,
.Sr. Presidente, no economista de calça curta, no economista que tem apenas a
·leitura de artigos e de informes de jornais e revistas, mas S. Ex•, que é autoridade no assunto~ poderá espancar e dirimir qualquer dúvida de Senadores
.qtte estão discutindo o assunto nesta Casa.
Portanto, Sr. Presidente, vou encaminhar a V. Ex•, para que se formalize, o meu pedido de convocação do Sr. Presidente do Banc_o Central do Brasil, que poderá ser para nós um divortium aquarlum.
Não vamos discutir mais se são ou se não são in"flacionârios. É a palavra
do Governo. É a -palavra do PrCsidente do Banco Central do Brasil que repassa esses documentos para o Senado e ninguém melhor do que S. Ex• para dizer se são inflacionários ou não os empréstimOs a Estados e Municípios.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estã finda a a Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Não há quorum.
Em conseqüência, deixam de ser submetidos à deliberação do Plenário
os itens de 1 a 28 da pauta de hoje, CUjas matérias dependem de votação.
São os seguintes os itens cuja Votação é adiada.
I,
Votação, em turno único, do Projeto de ResoluçãÕ n9 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1 356
de 1980). que autoriza a Prefeitura M unicípal de Santo André (SP) a eÍeva;
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o moritante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.357 e I.358, de 1980. das Comissões:
- de Constituiçdo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
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2
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
Cr$ 31.756.725,00 (trinta· e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 22 e 23. de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e
- de MunicípioS, favOrável.
3
Votação, em turno 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 422 423. de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Munidpios, favorável.

e

4

Votação. em turno único. do Projeto de Resolução n• 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv 485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevat: em
Cr$ 149.750~046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 486 e 487, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiCidade; e
- de Municípios, favorável.
5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 91, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer nv 610,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$
2.722.000,00 (dois 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 J~stiça, pela constitucionalidade e juridícidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
-de Municípios, favorãvel.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 24, de
1981). que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em CrS
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin~
co cruzeiros e trinta- e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES. sob n•s 25 e 26. de 1981. das Comissões:
-de Constituição e Justiça, :Pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.

7
Votação, em turno único, clo-ProjCio de Resolução n"' 64, de 1981 (a12re- ·-'~·~'
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 409,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de suã dívida
consolidada interna, tendo
PARECERES, 10b nos 410 e 411, de 1981. das Comissões:
......: de Constitui cão e Justicei. pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorãvel.
8

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nv 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de
1981). que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois CruZeiros e ses~
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES. sob n•s 13 e 14, de 1981. das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
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9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de EconOmía Como conclusão de seu Parecer n'? 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipfil de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecen-

tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 16 e 17, de 1981, das Comissões:
-de Constituição -e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
to

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 6, de 1981 (apresentado pela ComiSsão de EConomia como cOnclusão de seu Parecer n'? 18, de
1981 ). que autoriza a Prefeitura M-unicipal 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 moritante de- sUa
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorãvel.
11

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 279,
de 1981), que.~utoriza,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 Conhssões:
- de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorãvel.
12

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 88, de 1981 (apre- .
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 594,
de 1981 ), ciue autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiâs a con~
tratar operação de crédito no valor de CrS 9.813.300,00 (nove milhões, oito~
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob no 595, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiçã, pela constitucionalidade e juridicidade.
13

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i'IOI, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão- de Economia como cáriduSão 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 ciüco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justlra. pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorâvel.
14

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 60, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em 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 constitucionalidadç e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
8

15
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 102, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 678,
de 1981), que aut<.>riza a Prefeitura Municipat'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 Justira, pela constitucionalidade e juridicidade; e
~de Municípios. favorável.

em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no~
venta e nove mil, duzentos e cin_qüenta 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.
17

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 40, de 1981, do Senador
Lour!val Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
18

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 17º aniversário da Revolução de março de
1964.
19

Votação, em turno único, do Requerimento nº 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, so1icitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento.
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
20

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 149, de 198ft do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição) nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado --o Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Mane~
tário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil. edição de 23 de junho de 1981.
21

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'i' 156, de 1979, do Senador Hum~
berto Lucena, que institui o seguro~desemprego, e determina outras provi~
dências.
22

Votação, em primeiro turno, âo Projeto de Lei do Senado n9 22, de 198 I,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores,
cohiborador_es e aüxiliares de ensino, e dâ outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 654 e 655, de 1981, das Comissões:
- de Constituirão e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favárável; e
- de Educação -e Cultura, favorável.
23

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 fi~cal, 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 nos ·204 a 207, de 1981, das Comissões:
--de Constituirão e Justira, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos Regionais, favorãvel, com voto vencido do Senador Josê
Uns;
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças, favorável.
24

16

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i'
357, de 1979, do Senador Orestes 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 Justira, pela injuridicidade, 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 n'i' 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

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de I..fi do Se
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nado 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 Pre~
vidência Social, tendo
PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstiti.fCiOD.alidade.
26

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 !981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
27

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.
28

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
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 COnstltU:CíCiiiaiTaade e juridiC"idade; e
- de Munidpios. favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 3ó9/81, do Senador Dir~
ceu Cardoso, de adiamento da discussão para ree:xame da COmissão de ConStituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 29:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 18, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n~' 66, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Senhora de Oliveira a elevar em Cr$ 21.171.150,99 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"s 67 e 68, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municipios, favorável.
Em discussão o projeto.
O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para discutir o projeto.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para discutir. Sem revisão do orador.)Sr. presidente, Srs. Senadores:
Trata-se, parece, de um dos Municípios que devolveram empréstimo.
Como ainda paira urna dúvida, e estou agora-deparando-me com esse Município na nossa pauta dos trabalhos, como tenho, na cabine de memória, que
o Município Senhora de Oliveira, de Minas Gerais, foi um dos três que devolveram o empréstimo concedido, eu pediria, através do requerimento que estou assinando agora, o adiamento da discussão por mais 8 dias, a fim de que,
o Senado, de posse de estudas mais fundamentados sobre as razões da recusa
e as razões do novo pedido, decidir a respeito do Projeto de Resolução n~' 18,
que consta como o· n9 29 da nossa pauta de hoje. (Muito bem!)
O SR, PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, requerimento que
vai ser lido pelo Sr. l9-Secr6tãrio.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 345, DE 1981
Nos termos do art. 310, alíilea "c", do]~.e.girnento I~terno, requeiro
adiamento da discussão do Projt!tO de resolução n~' 18/81, a fim de ser fC:ita na
sessão de 22 do corrente.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1981. - Dirceu cardoso
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em virtude da falta de quorum
para votação do requerimento lido, fica sobrestada a apreciação do Projeto
de resolução n"' 18, de 1981.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 30:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 85, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 488, de 1981}, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Cubatão (SP) a elevar em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e
nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e
setenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 489 e 490, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Em discussão.
O Sr. Dirceu Cardoso- Peço a palavra para discutir o projeto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR, DIRCEU CARDOSO (Para discutir o projeto. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com relação aos municípios de Cubatão e de Engenheiro Navarro, em
Minas Gerais, e do Governo do Estado de Santa Catarina, que solicitam empréstimos, eu envio à Mesa pedidos de adiamentos por 72 horas, da discussão
desses projetes, bem como quanto a este que ora o Senado está tratando.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, requerimento do
nobre Senador Dirceu Cardoso que vai ser lido pelo Sr. !'?-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 346, DE 1981
Nos termos do art. 310, alínea '"c", do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Projeto de Resolução n~' 85/81, a fim de ser feita
na sessão de 21 corrente.
Sala das Sessões, em 16 de outubro de 1981.- Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A discussão do Projeto de Resolução n~' 85, de 1981, fica sob restada em virtude da falta de quorum para votaÇão do requerimento apresentado pelo nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 31:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 89, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n-9 599, de 1981, com voto vencido, em separado, do Se~
nadar José Fragelli e voto vencido dos Senadores Luiz Cavalcante e
Alberto Silva), que autoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro
Navarro (MG) a elevar em Cr$ 21.171,150,00 (vinte e um milhões,
cento e. setenta~ UJJ1 .. mil, cento e cinqUenta cruzeiros) o montante .de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 600 e 601, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; e
- de Municípios, favorável.
Discussão do projeto.
O Sr. Dirceu ·Cardoso - Peço a palavra para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com a palavra o nobre Senador
Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para discutir 6 projeto. Sem revisão do
Orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto rem três votos, de três ilustres Senadores, votos vencidos sobre a matéria. É, portanto, uma matéda que precisa ser espancada de
todas as suas nuances e todos os seus aspectos negativos.
Portanto, Sr. Presidente, envio à Mesa um pedido de adiamento por4 ou
5 dias para este projeto.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, requerimento enviado à Mesa, pelo nobre Senador Dirceu Ca.rdoso, que será lido pelo Sr. 1~'
Secretãrio.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 347,DE 1981
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Projeto de Resolução n~' 89/81, a fim de ser feita
na sessão de 23 do corrente.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1981. - Dirceu Cardoso.
O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a palavra para urna indagação, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com a palavra, para uma inda·
gação, o nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGA_L_HÁ_ES ~Sr. Presidente, V. Ex• concedeu a
palavra para discussão da matéria. O Senador Dirceu Cardoso começa a falar
para discutir e depois envia um requerimento de adiamento da discussão. Se
S. Ex• jã começou a discutir, se S. Ex• discutiu o projeto, estâ encerrada adiscussão.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não, o projeto estã em discus·
são ...

O SR. JUTAHY MAGALHAES - E uma indagação, não estou que·
rendo dialogar. V. Ex• considerou em discussão a matéria, S. Ex• então, começou a falar. Depois de haver falado, S. Ex• então, encaminha o requeri~
mente. Jâ tendo falado. Então, eu pergunto a V. Ex•: ele falou como?
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- S. Ex• dispensou a discussão e
encaminhou o requerimento de adiamento.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas, se S. Ex• havia começado a
discutir o assunto, se havia começado a tratar do assunto, a minha indagação
ê: S. Ex" estava falando como? Se S. Ex• houvesse encaminhado o requerimento arttes, estã certo. Mas não depois de começar a tratar do problema. S.
Ex• já começou- a discutir.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -O requerimento de adiamento
--de discussão...
O SR. JUTAHY MAGALHAES- V. Ex• é quem decide.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- ... pode ser apresentado no cur·
so da discussão. Ele não :Poderia ser apresentado depois de encerrada a discussão, mas, no curso da discussão. S. _Ex.• encaminha o requerimento à Me~
sa, pedindo adiamento da discussão. Esse r_equerimento seria votado. Como
não há quontm para votação, fica sobrestada a votação, já que existe um requerimento que solicita-o -seu ã.diamentci. t por isso que nós estamos sobrestanto a discussão do projeto e adiando a votaç_ão do requerimento, por falta
de número em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 32:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"'ll5, de
1981 (apreseritado pela Comissão de Finanças como conclusão de
seu Parecer no 763, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de
Santa Catarina a realizar operação de empréstiino externo, no valor
de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte·
americanos), destinada ao programa de investimentos do Estado,
tendo
PARECER, sob no 764, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. (9-Secretãrío.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO No 348, DE 1981
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução nº 115, de 1981, a fim de ser feita
na sessão de 22 do corrente.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1981. -Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Fica igualmente sobrestada a
discussão da matéria, em virtude da inexistência de quorom para a votação do
requerimento apresentado nesta oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Encerrada a Ordem do Dia,
voltamos à lista de oradores inscritOs para a sessão de hoje.
Concedo a palavra ao nobre Senador Arno Damiani, por ceSsão da Se~
nadora Eunice Michiles.
O SR. ARNO DAMIANI (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
Tem constituído uma velha e reiterada reivindicaçao das lideranças polí~
ticas, trabalhadoras e empresariais do sul do Estado de Santa Catarina a desvinculação da Estrada de Ferro Dna. Teresa CriStina da Superintendência
Regional de Porto Alegre, voltando à situação anterior quando a direção da
ferrovia possuía maior autonomia e vivia, por isso, mais integrada à vida da
comunidade catarinense.
Perseguindo este objetivo e em companhia do Ses:retário de Transportes
do Estado, Dr. Esperidião"Amim, do suplente de Deputado Estadual, Dr. Ir·
moto Feufschutte e lideranças comunitárias, estivemos em audiência com o
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Sr. Ministro dos Transportes, a quem levamos esta e outras justas reivindicações.
A primeira delas se refere à desvinculação da Estrada de Ferro Dna. Tereza Cristina, que transporta carvão de toda bacia carbonífera para o porto
de lmbituba, da Rede Ferroviária Federal Superintendência Regional de Porto Alegre, à qual é subordinada.
Existem razões de-ordem administrativas, económica e social, que justificam tal pleito e dentre elas desejo realçar algumas:
Como razões de ordem administrativas devo assinalar de pronto que não
existe qualquer ligação física da ferrovia do carvão com qualquer outra ferrovia componente da Rede Ferroviária Federal. Ela foi constituída específica~
mente para o transporte do carvão e, portanto, suas características, seus
problemas e suas soluções diferem das características de outras ferrovias in~
terligadas em rede e pertencentes à Superintendência de Porto Alegre.
A este fato, suficiente pOr sf para mostrar a conveniência administrativa
da autonomia proposta à ferrovia do carvão, cabe acrescer o processo burocratizado que decorre de um sistema centralizado, onde as decisões passam a
ser demoradas em função da própria distância e da relatividade das informações, para uma situação que é específica e fora do que se poderia chamar
de rotina das ferrovias que compõem a Rede.
Economicamente vale assinalar que a ferrovia do carvão, mercê de seu
alto índice de tonelagem transportado, é uma ferrovia superavitãria. A aplicação desse superávit, que tem acontecido continuamente nos últimos lO
anos, na melhori'a da própria ferrovia, iria permitir o rebaixamento dos custos do componente transporte no preço do carvã9, matêria prima de inestimável valor, não só por sua atual utilização siderurgica, ou_na geração de
energia, ou na indústria química pelo aproveitamento de seus componentes.
Na verdade, os projetes existentes de ampliação da lavra do cãrvão e da
produção de coque, ainda a utilização do carvão catarincnSe para produção
de gaze, sobretudo a implantação do complexo siderúrgico da SIDERSUL,
estão a exigir que se desburocratize de vez a referida ferrovia, caracterizandoa concretamente como ferrovia do carvão, sistema nervoso ou sangUíneo de
um organismo específico composto de órgãos que se dedicam à extração do
carvão e a sua utilização, cada vez mais ampla e maior. Não tem sentido,
pois, que esta ferrovia que cumpre tal papel tenha seu comando fora do organismo.
Enfim, ê de Se realçar o sentido social de tal medida. Já se tem dito, e os
estudos publicados pela Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina o
co'rriprovam sobejamente, que a região sul do Estado de Santa Catarina tem
sido vítima contínua de uma economia de enclave. Todo o País se beneficia
do carvão que ali ê gerado, como insumo siderurgico ou da economia termoelétrica que dá sustentação 36 Sistema hidroelétrico do País. No entanto tem
sido pequeno, comparativamente, o retornO de investimento oU gasCos que ali
se realizam, situação que se agrava mais ainda na medida em que o centro de
decisões administrativas que dizem respeito à ferrovia, e refiro-me desde à
compra de material permanente, de consumo ou de reposição até à prestação
de serviços são manipulados fora da região de acordo com critérios freqUentemente alheios à realidade regional.
Sobram razões, em conseqüência, para que forças vivas da região, a indústria, o comércio, os sindicatos, os poderes públicos e toda a comunidade
reivindique, não só como ato administrativamente correto, mas socialmente
ju$tO_ ç economicamente recomendável a desvinculação da Estrada de Ferro
Dna. Teresa Cristina da administração centralizada em Porto Alegre, e que
fique diretamente subordinada à direção da Rede Ferroviária Federal.
De outra parte, cabe assinalar que a Lei n"' 3.115, de 16-3-57, que constituiu a RFFSA, dá cobertura legal ao pleito, no parágrafo !9 de seu artigo 12
que diz: ..Quançio isoladas, as ferrovias poderão ser administradas por uma
subsidiária da RFSSA, desde que seja conveniente à administração dos ser~
viços.
A segunda reivindicação apresentada, referiu-se à implantação do trecho
da Rodovia BR 475. que liga Lages a Tubarão, e, em conseqüência ao porto
de Imbituba. Tal pleito é dos considerados prioritários e basta uma visão do
mapa catarinense para se reconhecer o quanto ê indispensável no sentido da
integração de duas regiões geo-econõmicas de alto índice de desenvolvimento.
Daqui faço n:inha manifestação de esperança de que tais objetivos venhai? a se.concretizar de modo a que não se estrangule o processo de desenvolvimento do estado catarinense
. Para que fique!? ~onsignados .nos Anais desta Casa anexo a este pronunc~amento os memoriais que, confiantes, deixamos em mãos do Exm9 Sr. Mimstro dos Transportes, Dr. Eliseu Resende. Muito obrigado. (Muito bem!
Palmas.)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ARNO DAMIANI EM
SEU DISCURSO:
Tubarão (SC), 30 de setembro de 1981.
Excelentíssimo Senhor

Eng<> Eliseu Resende
DD. Ministro dos Transportes
Brasília- DF.

Senhor Ministro:
Tomamos a liberdade de dirigii"mo-náS_â_V: -Ex-.,-pariSOlicitarmos que

seja dado à Ferrovia do Carvão- hoje Divisão Operacional de Tubarão~ o
tratamento que ela realmente merece, ou seja, subordinação direta com a Administração da Rede Ferroviária Federal SJA., desvinculando-a, por conseguinte, da Superintendência Regional de Porto Alegre.
Estamos convictos de que o assunto solicitado é coerente com os interesses da Nação e da RFFSA, e que atende as exigências do desenvolvimento
mais harmônico do Estado de Santa Catarina, principalmente, do complexo
carbonífero do sul do Estado.
Para fundamentar nossa convicção, enumeramos um elenco de informações que justificam a desvinculação de ex-estrada de ferro Dona Teresa
Cristina, da SR.-6 Superintendência Regional de Porto Alegre:
11?) A,Rede Ferroviária Federal S/A. organizou-se por área geográfica
em 4 (quatro) regionais, a partir de 15.11.69 a saber:
a) Sistema Regional Nordeste (Maranhão, Ceará, Recife e Bahia)
h) Sistema Regional Centro (Minas Gerais e Rio de Janeiro)
c) Sistema Regional Centro-Sul (São Paulo-Capital e Bauru)
d) Sistema Regional Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina),
E, posteriormente a estrada de ferro do Paraná desvinculou-se do Sistema Regional de Porto Alegre, bem como a estrada de ferro da Bahia
desvinculou-se, em 1979, administrativamente do Sistema Regional do Recife.
Nestas condições, a RFFSA ficou estruturada em 7 (sete) regionais e
uma Divisão Especial:
SR. I - Superintendência Regional do Recife;
SR.2 - Superintendência Regional de Belo Horizonte;
SR.3 - Superintendência Regional do Rio de Janeiro;
SR.4 - Superintendência Regional de SãO Paulo;
SR.;i __ Superintendência Regional de Curitiba;
SR,6 -Superintendência Regional de Porto Alegre (Rio Grande do Sul
e teresa Cristina, Tubarão-Santa Catarina)
SR.7 - Superintendência Regional de Salvador; e,
-Divisão EsP.ecial, com sede no Rio de Janeiro, atendendo as linhas do
.subúrbio do Grande Rio.
21?) A Ferrovia do Carvão, hoje Divisão Operacional de Tubarão, vinculada administrativamente e inexplicavelmente à Regional_ de Porto Alegre,
não está integrada no sistema ferroviário do País, pois, não existe ligação física com outra ferrovia. Ê uma estrada de ferro, que liga, tão-somente, a bacia
carbonífera catarinense ao Porto de Imbituliga (SC), com uma extensão ~e
211 km de linha tronco e ramais.
O art. 12 da Lei n• 3.115 de 16.3.57, constituição da RFFSA, diz que "A
RFFSA administrarA as ferrovias isoladas através de Superintendentes nomeados pela Diretoria; e-, as redes ou sistemas regionais, por intermédio de
empresas Subsidiárias organizadas conforme a complexidade dos serviços. a
cargo de cada uma".§ 19- "Quando isoladas, as ferrovias poderão ser administradas por uma subsidiária da RFFSA, desde que seja conveniente à eficiência dos serviços".
31?) Existência de precedente (Divisão Especial do Rio de Janeiro) e considerando as desvinculações já existentes da feriovia do Paraná e da Bahia,
nos permite reivindicar tambéni a desvinculação de uma Estrada de Ferro
que foi construída para o transporte do carvão catarinense e para gerar riquezas para este uEstado e a União".
49) É detentora de um transporte específico ··carvão e absorve toda a
produção de carvão mineral; esCoando para o seu beneficiamento e!n Tubarão (SC) e finalmente para o Porto de lmbituba (SC).
51?) É a única estrada da Rede Ferroviária Federal S/ A cuja tração é a
vapor 'Maria Fumaça," que utiliza como combustível o carvão- mineral extraído na região sul catarinense.
69) O retorno da vinculação direta à Administração Geral da Rede, proporcionará sem dúvida atguma maior rapidez nas decisões de C?rdem admi~is
trativa, pois, trata-se de uma ferrovia que se acha inserida nunl -complexo carbonífero, extração- transporte- beneficiamento, tCn\:io como órgãos inter4
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venientes, empresas de três Ministérios: Minas e Energia, Transportes e da
Indústria e do comércio.
71?) Seria irrelevante o aumento de despesas administrativaS, com a desvinculação da Teresa Cristina dã Regiollal de Porto Alegre, pois, o corpo
atual de funcionários existentes, seria su"ficie-nte para dar continuidades aos
trabalhos administrativos. Porém, são evidentes e significativos os benefícios
trazidos com a desvinculação, tanto para a economia do Estado como para o
transporte do carvão mineral.
81?) O Comêrcio, a Indústria e as Casas Bancárias da Região e do Estado, são prejudicados com a vinculação a Porto Alegre, pois, a administração
financeira, orçamentária e de material é pela Regional. A divisão compete
apenas um fundo rotativo, atualmente de hum milhão de cruzeiros, para pagamento de serviços de.utilidade pública: luz, âgua e telefone; adiantamentos
a servidores para viagens; e, pequenas aquisições de materíais de emergência.
Não é difícil entender que houve realmente redução expressiva no volume de compras efetuadas por Tubarão (SC), pois anteriormente, à subordinação a Porto Alegre, todas as aquisições eram efetuadas pela Teresa Cristina, afora, evidentemente, aquisições que sempre foram de competência da
Administração úeral da Rede. Os poucos fornecedores da região, reclamam
quanto a forma e a morosidade que recebem seus créditos.
91?) Insistentes reclamações e descontentamentos também por parte dos
servidores da Teresa Cristina, quanto a Assistência Social, cada vez mais
inexpressiva e ainda são prejudicados nas suas promoções ou melhoria salarial, pois, concorrem com os do Rio Grande do Sul.
lO) É uma Ferrovia superavitãria, apresentando o melhor coeficiente de
exploração da Rede.
II) Finalmente, a Divisão Operacional da Tubarão apresenta, no momento, uma das maiores densidades de tráfego, em bitola métrica, da
RFFSA. Consoante informações existentes nos relatórios da própria Rede, a
Divisão Operacional de Tubarão traiísporta uma tonelagem útil bem superior
que as das ferrovias do Nordeste, inclusive a da Superintendência Regional
de Salvador, e semelhante ou pouco inferior as transportadas nas linhas férreas de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. A Superintendência Regional do Rio de Janeiro (Juiz de Fora), que escoa minério de ferro, é a que apresenta transporte bem superior a Teresa Cristina.
Senhor Ministro, a Comunidade, o Partido Democrático Social (PDS),
Governantes, Federações de Sindicatos de Santa Catarina e Empresários do
Sul do Estado, vêm reivindicando através de uma luta que se prolonga por
cerca de 5 (cinco) anos, a desvinculação da Ferrovia do Carvão de estrutura
organizacional da Regional de Porto Alegre, a realidade das informações
enumeradas. suplantam indiscutivelmente quaisquer que sejam as justificativas para manter-se a dependência e a vinculação questionada.
Na firme convicção da validade de nossa solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar a V. Ex', protestos da alta estima e distinta consideração.
Paulo Osni May, Prefeito de Tubarão- Irmoto J. Feusrschuytte, Presidente Diretório Partido Democrático Social (PDS) - Angelo Zabot, VicePrefeito -Arno Damiani, Senador~ Luiz Martinho Corrêa, Presidente Câmara Vereadores - Waldir Luiz Fretta, Vice~Presidente Diretório PDS José Antônio Rocha, Líder PDS -Câmara Vereadores- Waldemar Tonelli, Tesoureiro Diretório - PDS - Arnaldo Adolfo Quaresma, Secretário
Diretório- PDS- Lenoir Vargas Ferreira, Presidente Regional do PDS de
Santa Catarina- Esperidião Amin Helou Filho, Secretário dos Transportes
e Obras do Estado de Santa Catarina.
Excelentíssimo Senhor Doutor Eliseu Resende Dignfssimo Ministro dos
Transportes Brasflia-DF.
A BR-475 - Lages- Tubarão, aspiração legítima do Povo Catarinense, teve nas palavras do Exm0 Sr. Presidente da República, General João Batista dt: riiveira Figueiredo, garantia de sua execução, até o final de seu período governamental.
Rodovia de viabilidade econômica- indiscutível, constituir-se-á no eixo
viário de apoio aos inveStimentos que vêm sendo efetuados na ãrea da região
sul, além de permitir aumento de produtividade das regiões agrícolas do Esta.do.
No entanto, apesar dos continuados esforços desenvolvidos pela comunidade. catarinense, respaldada no empenho pessoal de Vossa Excelência, atê
o momento, as obras, que restringem~se ao segmento coincidente com a BR~
282, no trecho Lagos-Entroncamento BR-282/BR-475, são insuficientes para
permitir o cumprimçnto dos prazas fixados pelo Exm0 Sr. Presidente da Re~
pública.
Assim, ~enhor Engenheiro_ Chefe, os abaixo-assinados, representando as
aspirações de Santa Catarina, vêm a sua presença expor e propor o que segue:
1) O Projeto de Engenharia da BR-475 está concluído;
2) As obras estão concentradas do segmento Lages-Entroncamento
com a BR-282;
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3) Está sendo analisada no DNER a possibilidade de delegaçãa ao Estado de pequena extensão da BR-475, que permitirá a ligação da localidade de
Canoas à BR-282;
·
4) No litoral a BR-475, desde a BR-101 até a cidade de Braço do Norte,
é paralela, com coincidência em 9,0 km com· SC-438, jâ pavímentada;
5) A execução pelas Prefeituras Municipais de Urubici e Grão Parâ,
com efetivo apoio do Governo do Estado, de estrada pioneira na Serra do
Corvo Branco, permitiu desde já expressivo trâfego em toda a diretriz da BR-

a

475·

'6) Por estas razões, julgamos necessário a abertura de frente de obras na
BR-475, no segmento Braço do Norte-Grão Pará, correspondente, em Parte,
ao lote 5 j3 do Projeto Final de Engenharia.
A· importância- política, económica e Social do empreendimento, jã do
conhecimento de Vossa Excelência, justifica o apelo que lhe estamos reiterando por este documento que encontrará receptividade e guarida, por certo.
Cordialmente, - Esperidião Amin Helou Filho, Deputado Federal Arno Damiani, Senador SC- lrmoto J. Feüerschotte, Presidente PDS/TubarãojSC - Antonio Olívio Benedet, Secretário do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Helvídio Nunes, por permuta com o Sr. Senador Jutahy Magalhães.
O SR. HELVfDIO NUNES (Pronu~ci~ o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presid.ente, Srs. Senadores:
Ê possível que, neste final de tarde de sexta-feira, jâ tenham perdido,
pelo menos parcialmente, a oportunidade as considerações que entendi de fazer no início- desta semana. É que ao folhear o festejado O Globo, deparei-me,
logo na primeira pãgina, com um artigo de fundo que versa exatamente sobre
a matéria por riiim -·antecipadamente escolhida para comentar na primeira
oportunidade que me fosse proporcioriida.
Sei, Porciii.e-aprendi desde cedo, que Deus escreve certo por linhas tortas.
E como o articulista de O Globo também deve conhecer este antiqUíssimo ensinamento, procurou maneiras, ao mesmo tempo, suaveS e graves, ora de ataque, ora de defesa, às vezes de avanço, outras vezes de recuo, para falar sobre
a obstrução parlamentar.
O· articulista começa por dizer:
Estã o Senado às voltas com o problema da obstrução dos seus
trabalhos, que jâ dura dois meses graças a urna manobra obsessiva
do Senador Dirceu Cardoso- por sinal sem partido-, a pedir diariamente verificação de quornm, essa avis, rara na rotina parlamentar de Brasília.
Tanto ·a liderança governista como a própria bancada da Oposição mostram-se preocupadas e buscam a saída de urna reforma regimental, pois além da paralisação da pauta, onde se encontram diversos pedidos de empréstimos solicitados pelos Estados e Municípios, a situação tem refletido negativamente na imagem da Casa.
"Ou o Senado se dinamiza para trabalhar ou estarã liquidado", chega a dizer o presidente Jarbas Passarinho.
Interrompo a leitura, Sr. Presidente, para fazer dois breves comentários.
O primeiro, diz respeito à obsessividade do Senador Dirceu Cardoso, no
pedir verificação de quorum.
Sr. Presidente, lembro-me que comecei a minha vida pública como prefeito de uma pequena cidade do Piauí, eleito por um Partido que não era o
que havia eleito o Governador do Estado, então, posso dizer que iniciei a minha vida pública na Oposição.
Mais tarde, Deputado Estadual, fui incumbido pelo meu Partido para
fazer a comunicação ao Govern-ador, que havida sido eleito pela nossa legenda, com o nosso concurso e com o nosso trabalho, do rompimento. Passei,
por conseguinte, de Líder do meu Partido na Assembléia, de Líder do Governo, a Líder da Oposição.
E, exatamcntc, Sr. Presidente, porque jã militei nas hostes oposicionais
em várias oportunidades, tive ocasião de declarar pessoalmente, na intimidade, ao Senador Dirceu Cardoso, que S. Ex• estava fazendo, nesta Casa, o que
eu faria se Senador da Oposição fosse.
O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem!
O SR. HELVIDIO NUNES- Evidente que faço restrições porque tenho o direito de fazer, à conduta do Senador Dirceu Cardoso, à maneira pela
qual S. Ex• exerce -a- Oposição nesta -Cãsa.
Mas, a Casa deve estar lembrada- e ainda que não esteja, os Anais registram- que ao final da primeira parte da presente Sessão Legislativa, ocupei esta tribuna para manifestar-me contrariamente ao modo pelo qual as
Oposições vinham obstruindo o nosso trabalho parlamentar.
E lembro-me perfeitamente de que, recorrendo a argumentos de natureza jurídica procurei mostrar que não cabia à Oposição exercer e praticar
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aqueles trabalhos que vinha desenvolvendo, no sentido de paralisar, no sentido de dificultar, no sentido de obstruir a atividade do Senado Federal.
O segundo comentário, Sr. presidente, a propósito do_tópico inicialmente lido, refere-se a uma declaração atribuída ao ilustre Presidente desta Casa,
o eminente Senador Jarbas Passarinho: uou o Senado se dinamiza para trabalhar ou estarã liquidado". Hâ urna ligação entre essa parte e aquilo que
vem poucas linhas acima, com referência à procura de uma saída que tenha
por base uma reforma regimental.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em várias oportunidadesjâ me manifestei
contrariamente a determinadas alterações que se procuram, ou que se pretendem introduzir na lei interna corporis do Senado é evidente que um Regimento formulado numa época em que existiam dois Partidos, numa época em que
o Governo dispunha de 57 Senadores e a Oposição de apenas 7, é claro que
este Regimento, até mesmo pela dinâmica do tempo, estã a exigir, estâ areclamar mudanças. Mas não mudanças que importem em restrição, que importem em tolher o direito das minorias, inclusive o fundamental, que é o de
exigir, através do pedido de verificação de quorom, a presença dos Exmos.
Srs. Senadores no plenário desta Casa.
O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem!
O SR. HELVIDIO NUNES - O articulista de O Globo prossegue:
A posição do Senador Dirc~u Cardoso é altamente criticâvel,
mas não lhe escapam boas razões quando divide a responsabilidade
da obstrução com o PDS, por não comparecer maciçamente ao plenãrio ... No dia em que 33 dos seus 36 Senadore~ estiverem na sessão, a obstrução acaba".
Na verdade, a falta de quorum constitui a regra geral em
Brasília, um mal crónico que muito provavelmente estã vinculado
ao iSolamento do Congresso no Planalto e que certamente contribui
para comprometer os níveis de respeito e de estima devidos à instituição parlamentar.
Onde andarit, afinal, os representantes do povo? Existem, decerto, obrigações com o eleitorado, as quais exigem do congressista
constantes ausências de Brasília. Eles também precisam viajar pelo
País a trabalho ou em missão político-partidária. Precisam inclusive
cumprir delegações no exterior.
Tudo isso, porém, poderia submeterMse a procedimentos de liderança e disciplina que permitissem pelo menos dois ou três dias
por semana de quorom garantido e à prova de obstruções.
u ::,r. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HELVID!O NUNES -Pois não, eminente Senador.
O Sr. Dirceu Cardoso -Nobre Senador, estou ouvindo com cuidado,
com atenção, os reparos que V. Ex• eStá fazendo à nota publicada pelo jornal
O Globo, que trata da obstrução aqui, na Casa. Devo dizer a V. Ex• que, pri~
meiro, não estou de acordo de que faço obstrução, porque obstrução é uma
série de manobras, de providências que impedem o andamento de matéria em
tramitação na Casa. E eu só peço a verificação do quorum, não faço obs·
turção. Faço a verificação, ~ apeú-as--a minha providência. Agora, estou de
acordo com o articulista e com V. Ex•, e creio que possa ser feita uma reforma
regimental, desde que não se casse, numa casa que é um parlamento, o uso da
palavra. Isto, é uma opressão contra direitos fundamentais de representantes
do povo. MaS, estou de acordo que, então, o Sr. Presidente marque dois ou
três dias da semana, que os outros sejam de comissão, mas que terça, quarta e
quinta sejam marcados dias de votação, dias de plenário, e que se obrigue que
os Senadores estejam presentes nestes três dias. Estou de acordo com isto.
Mas, cassar, por meios transversos, o uso da palavra, aqui, isto não. E a nossa providência, nobre Senador, corno sabe V. Ex', não é para rebaixar o Senado, longe de mim isto. Quero é o engrandecimento da Casa, eu quero que a
Casa funciope com 34 Senadores para votar e não como vinha-se fazendo, votar Com 5 apenas aqui, em plenário. É esta a minha posição, desculpe, este é o
meu pensamento. Então, se restringirmos a três dias para votação, e obrigatoriedade, condição sine qua non para receber o jeton, aí teremos dias cheios
nesta Casa do Congresso.

O SR. HELVIDIO NUNES- Muito obrigado à participação de V.
Ex•, eminente Senador Dirceu Cardoso.
o:-.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, diferentemente do que afirmei e defendi
nos últimos dias de junho próximo pretérito, a partir da reabertura dos nosw
sos trabalhos, no dia }9 de agosto, e até o princípio desta semana, não se configurou, nesta Casa, absolutamente, a figura do instituto da obstrução parlamentar. (Muito bem!)
É-evidente que, sistematicamente, quando presente a sessões, e na dúvida
sobre a existência ou inexistência de quornm, o nobre Senador Dirceu Cardo-
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so sempre requereu verificação de presença. Mas, invariavelmente também,
Senadores, ora ligados ao PMDB, ora ligados ao PP, permaneciam no plenãrio para efeito de verificação, para efeito de contagem de presença. Faltou
sim- e não vai nisso nenhum demérito, pelo menos não devem ir nisso nen~wm demérito para o PDS - a presença mínima de representantes seus a
fim de que, somados os votos aos dos peernedebistas e pepístas que aqui permaneciam, fosse alcançado o mínimo exigido pelo Regimento Interno do Senado Federal.
O Sr. Passos Pôrto -Nobre-Senador, permite V; Ex' lirit -aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES -Com todo prazer, nobre Senador.

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Helvídio Nunes, creio que há, pelo
menos, uma unanimidade nesta Casa, de que o seu Regimento Interno deva
ser modificado. Jã desde a legislação passada, quando o Senador ~uiz Viana
era o Presidente do Senado, que se pensou em adaptar o RegimeTito Interno
ao pluripartidarismo emergente. Sabe muito bem V. Ex• - e muito mais do
que n6s, porque é Senador de outras legislaturas- de que este Regimento foi
feito rto período legislativo do Senador Petr_ónio Portella, num período em
que havia no Senado quase que o monopartidarismo, com cerca d~ 3/4 de Senadores do Partido do Governo e 1/4 de Senadores da Oposição. E, evidentemente, esse Regimento retratava o liberalismo do então partido dominante
em face de uma pequena minoria que lhe fazia oposição. M edificado o quadro partidário e político brasileiro, licou o Partido do Governo, majoritário,
com 34 Senadores, em 67, evidentemente uma maioria aritmeticamente verdadeira, mas que, na prática, não pode funcionar, porque sempre hã de haver
algum Senador ausente do plenário, em alguma comissão Ou mesmo fora do
Senado e, algumas vezes, fora, até, do Distrito Federal. O Senado deve assegurar, a cada Senador, a manifestação do seu pensamento. E acho que deve
lhe facultar todos os poderes para que ele exerça o poder de obstrução, inclusive. Mas, o que se tem observado aqui, sobretudo para nós que somos antigos parlamentares, é que esta obstrução quase que é feita sem qualquer objetivo, porque a obstrução, no Direito Parlamentar, é um direito das minorias,
visando um objetivo político, de obstar uma decisão governamental, de obstar um projeto do Governo. Mas, o que ocorre aqui, permanentemente, é a
Casa sem condições de exercer seu direito de voto, porque as verificações de
quornm são feitas, e evidentemente nunca darão número, porque os Srs. Senadores, uma hora, estão em comissão, outra, em missão no exterior, outra, em
missão nos seus Estados, mas estão sempre no exeicício de seus mandatos. De
modo que, a verificação de quonun, também, é uma forma de obstrução que
temos que relevar, porque há objetivos maiores dentro do Senado que é a
aprovação de projetos que ai estão sendo examinados em comissões e que
precisam vir a plenário pilra discussão -e que, no e-iifantO, não vêm porque estamos paralisados em torno de um problema que é o de empréstimos às prefeituras e Estados. De modo que acho que V. Ex' fez muito bem em trazer,
nesta tarde, ao debate este problema, porque é preciso que haja um consenso,
primeiro, de que ternos que adaptar o Regimento aos novos tempos do pluripartidarismo, mantendo sempre a dignidade, a independência e a condição
do Senador de poder, inclusive, obstruir, mas dentro de limites e de condições
~m que o Senado não fique como está, impedido de dar decisões ao País.
Muito obrigado.
O SR. HELVIDIO NUNES- Eminente Senador Passos Pôrto, V. Ex•
está longe de poâer avaliar, não apenas o prazer, mas a alegria que me trouxe
o aparte de.V. Ex•, porque ele coincide, exatamente, com a tese por mim defen4ida neste Plenário, no primeiro semestre da corrente sessão legislativa. E
exatamente porque entendo como V. Ex• entende que outros interesses mais
altos existem do que eventuais vontades contrariadas, porque sei que interesses maiores existem acima da política de campanário, é que, invariavelmente,
votei nesta Casa, a partir de-1971, cOnscienteniente, em favor de todos os pedidos de empréstimos aos Estados e Municípios, internos e externos. Entendo
que o mal não reside em saber se estamos ou não inflacionando o País, se estamos ou não jogando mais papel -moeda em circulação, porque o grande
mal reside na Constituição, que tolhe, que cassa os direitos dos Estados e dos
Municípios no que diz respeito aos tributos, a uma equânime distribuição de
receitas; de tal sorte que os Estados e Municípios vivem à míngua, vivem na
miséria, vivem, muita vez, sem um mínimo indispensávelpara o atendimento
das suas necessiddes mais inadiáveis.
O Sr. José Fragelli - Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador?
O SR. HELVIDIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte. eminente Senador
José Fragelli.
O Sr. José Frage/li- Muito obrigado a V. Ex• Estou acompanhando
com o interesse que sempre-me despertam os pronunciamentos de V. Ex~. nesta Casa, p-elo equilíbrio, pela maneira com que V. Ex~ coloca os assuntos, e
sempre com a intenção muito clara de dar uma contribuição efetiVa a alguma

solução de real interesse. No entanto, Sr. ·senador, eu sou daqueles que defendem o direifo de obstrução como vem sendo feito nesta Casa. Porque nós, da
Oposição, esta obstrução, estamos apenas tendo em vista interesses políticopartidários. Ontem, por exemplo, a última proposição que devia ser votada, e
que era para uma finalidade, no meu modo de entender, útil e necessária, eu
ia votar a favor, mas nesses pedidos de empréstimos veinos não apenas o uso,
mas já o abuso daS solicitações de adiamentás para obras e serviços que sempre foram atendidos pelas receitas dos Municípios e, muitas vezes, dos Estados. Hoje, aqui tem um projeto, por exemplo, o de n9 4 da pauta, que se refere
a uma aplicação em obras de saúde. Muito bem, votemos a favor, são obras,
realmente, necessárias. Há um pedido de 2 milhões e 722 mil de uma prefeitura de São Paulo para a construção de um mercado. Esse não é um empréstimo que se justifique. É uma obra que todas as prefeituras, até aquelas prefeituras pobres do meu pobre Estado de Mato Grosso, sempre construíram mercados públicos com receitas próprias. E hoje já s-e pratica esse abuso de pedidos de empréstimos para finalidades como essas. Outras - aqui vem - financiamento para urbanização, equipamentos comunitários de conjuntos habitacionais, sem dar a menor explicações sobre que equipamentos são esses,
que obras serão realizadas. E contra todas essas coisas que nós estamos nos
levantando. Porque essa facilidade com que se tem dado os empréstimos, e aí
sim, por interesses políticos, por influência do Governador de Estado, do Senador, do Deputado Federal,_ esses toçlos que pedem, aqui, para o Planalto,
para os Ministros, dar ou conceder esses empréstimos injustíficãveis, é contra
isso que nós aqui estamos nos pronunciando muitas vezes. Aqueles empréstimos que são, realmente, necessários para obras essenciais, para obras básicas,
eu pelo menos não tenho votado contra eles. Mas, se V. Ex• percorrer a pauta
verá que a maioria, mais da metade dessas solicitações de empréstimos não se
justificam, porque deveriam ser atendidas com as receitas ordinárias, so_bretudo das prefeituras e, muitas vezes, dos Estados. É essa a obstrução que julgo
válida, feita aqui por nós. E o regimento, data venia do Senador Passos Pôrto,
esse Regimento não foi feito por uma maíoria generosa, que por ser, além de
generosa, esmagadora, erã comO que uma concessão feita às minorias. Agora,
nós estamos assistindo a isto, Sr. Presidente, que essa maioria que era autoritária, ontem, justamente por ser uma maioria esmagadora, ela quer fazer o
seu autoritarismo agora. modificando o Regimento para impor, e ao meu ver
contra até a Constituição, um determinado procedimento ao Senado. Não
sei, Sr. Senador, coffio é que se pode fazer essa modificação no Regimento,
frente ao art. 31 da Constituição, que diz:
''Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações
de cada Câmara serão tomadas por maioria de votos, presentes a
maioria de_ seus rnembros."
Acho que esse dispositivo do Regimento, Sr. Presidente, que exige apresença do Senador que pede a verificação de votos, esse dispositivo é inconstitucional. Porque se eu, amanhã, pedir a verificação de votos e sair do plenário, e com a minha ausência não se verificar essa maioria dos membros, a
deliberação não poderá ser válida, e não há de ser uma disposição do Regimento que irá validar aquilo q~e a Constituição disse que não vale.
O Sr. Dirceu Cardoso -

Muito beml

O Sr. José Fragelli- Pois bem. f. esse dispositivo que, ao meu ver, atenta contra o artigo 31 da Constituição, que ainda se quer modificar, para fazer
uma maioria autoritária, nos te'rmos empregaçfos Pelo meu nobre colega, Senador Passos Pôrto. Acho que a nossa obstrução não é feita, pelo menos por
nós, muitos dos que aqui temos feito obstrução, por interesses apenas regionais, por interesses de campanário, mas é P9rque n6s achamos que se deve
disciplinar essa questão dos empréstimos a.serem con-Cedidos para obras que
se justificam. E devemos voltar, de algum modo, àquela administração sadia
de empregar nessas obras as receitas municipais ou estaduais, como sempre se
fez, e não abusar dos empréstimos, esses sim, concedidos por interesses muito
mais político-partidários do que realmente interesses que venham ao encontro das necessidades das várias comunidades que aqui os vêm solicitar.

O SR. HELVIDIO NUNES- Muito obrigado pela intervenção de V.
Ex•, eminente Senador José Fragelli. Ela comporta, mais pelo brilhantismo
do que pela extensão, ...
O Sr. José Fragel!i -

A extensão foi grande, o brilhantismo menor.

O SR. HELVIDIO NUNES- ... o exame de várias partes. Hoje, o meu
propósito foi apenas o de afloiar, o de borboletear, como disse na sessão de
anteontem, sobre um terna da maior importância, qual o da obstrução parlamentar.
O Sr. José Fragelli- Que V. Ex~ está tratando muito bem, não borboleteando. Como sempre, tratando em profundidade do tema, mesmo quando
não seja este o seu objetivo.
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O SR. HELVIDIO NUNES- Muito obrigado a V. Ex•
Em segundo lugar, há o aspecto do administrador, há o aspecto do homem preocupado com o particular e com o todo do aparte de V. Ext., ex e
grande administrador que jã foi do seu Estado.
O Sr. José Frage/li- Muito obrigado a V. Ex~. mas não é certo. (Não
apoiado.)
O SR. HELVIDIO NUNES- E, de outra parte, há também o aspecto
que deve merecer uma consideração especial.
Vou tentar, Sr. Presidente, Srs. senadores, no desenvolver das minhas
palavras, pelo menos tentar atender àqueles aspectos mais essenciais do grande problema que procuro enfocar na tarde de hoje.
político~

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um breve aparte, nobre Senador?

O Sr. HELVIDIO NUNES Luiz Cavalcante.

Com todo o prazer, eminente Senador

O Si'. LUiz Cavalcante - Eminentes colegas, par~ mim, obstrução é
como o mal: faz-se o mal conscientemente e, muitas vezes, fazemos o mal inconscientemente. Assim ê a obstrução. Fazemos obstrução consciente e inconscientemente. A Mesa desta Casa todos os dias faz obstrução inconscientemente. E como o faz? Tolerando que os discursos sobrepassem o tempo, tolerando que os apartes se estendem alêm dos dois minutos. Isso é obstrução,
porque afinal de contas, ê obstrução não a determinado assunto, mas à pauta.
Não estive ainda na Inglaterra, mas disseram-me que lã, quando termina o
tempo do orador, o microfone é desligado automaticamente. Como eu desejaria, sinceramente - e me sujeitaria pr-ã:z-eroSimente - que aqui, tambêm,
quando excedesse os 2 minutos do aparte, ele fosse desligado automaticamente, porque esse é um dos direitos humanOs que mais procuro preservar, o direito dos outros ao tempo regimental para os seus apartes e os seus discursos.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. HELVIDIO NUNES- V. Ex•, eminente Senador Luiz Cavalcante, traz mais uma contribuição, COínõ sempre valiosa aos assuntos, aos
problemas trazidos a debate nesta Casa, e na trade de hoje, especificamente,
ao da obstrução parlamentar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, leio agora a -parte final.
O Sr. Diràu -Cardoso - Permite V.- Ex• um aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES - Ouço com prazer o aparte de V. Ex•
O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Helvídio Nunes, estou acompanhando o desenrolar, o evolver da sua idéia com relação à obstrução. Mas,
vou fazer uma confissão a.- V. Ex•: em termos parlamentares, nunca houve
obstrução aqui, e vou dizer V. Ex• por quê. Aqui estão, na pauta de nossos
trabalhos, 21 projetas de empréstimos e 3-ou 4 importantes matérias que o
Brasil precisa discutir, apreciar e tomar conhecimento. que são: .. transcrição,
nos Anais da Casa, do discurso de um general", Sr. Senador Lourival Baptista; "transcrição, nos Anais da Casa, do artigo do Senador Josué MonteUo",
Senador Lourival Baptista; ~'trans:CC1ção, nos Anais da Casa, do artigo do
Jornal do Brasil", Senador Mauro Benevides; são estes os assuntos importan~
tes. Mas o que há, Sr. Presidente e S_rs. Senadores, é o desejo pantagruélico da
Maioria, porque obstrução, para a Maioria, ê: o seguinte:- tinham que passar,
ontem, 21 empréstimos, mas passaram só 3 - isto é obstrução. A Maioria
quer que passem 21 em toda sessão, porque são 176 que estão aí. Esse é que é
o desejo pantagruélico, ou a fome pantagruêlica do PDS: são 21 projetas-de
empréstimos públicos; 3 ou 4 não satisfazem. E os assuntos importantes são
transcrições do nobre Senador Lourival Baptista, que estã ausente, infelizmente, mas estão aqui, 3 ou 4. Todos os dias ouvimos a mísSa seca de S. Ex•,
quer dizer, a leitura de um discurso, a transcrição de um discurso de general,
de almirante, de brigadeiro, do bispo da terra dele, e assim por diante.
O SR. HELVIDIO NUNES- Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu começo, ao responder ao segundo aparte com que me honra o Senador Dirceu
Cardoso, por dar graças a Deus de ter dito, no início das minhas palavras,
que faço restrições -jã em duas oportunidades, pude externâ-las- à condu~
ta de S. Ex•
E jâ agora, mais uma vez, nãó posso COitcOI'dar com a maneira pela qual
S. Ex• novamente agride o Partido que tenho a honra de integrar nesta Casa,
mesmo porque ê recentíssimo que a obstrução não se verificou exatamente
·Porque, de mãos dadas, Oposição e Governo retiraram e incluíram, votaram
e aplaudiram as matérias que quiseram e entenderam, neste Plenârio.
Com a sua voz escoteira, a·penas durante algum tempo S. Ex•, o Senador
Dirceu Cardoso, teve a ilusão de comandar a Oposição.
O Sr. Dirceu Cardoso - Não, nunca tive isso!
O SR. HELVIDIO NUNES- Supôs que comandasse a Oposiçãó. E os
fatos estão agora a mostrar, na sua crueza, estão a revelar, na sua inteireza,
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que, quando os políticos querem e se entendem, uma andorinha não faz ve~
rã o.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, termino a leitura do artigo inserto na primeira pâgina do O Globo, de 13 do mês em curso.
O Sr. Passos Pôrto - Permite V. Ex• um aparte, antes que conclua? (Assentimento do orador.) É que fui citado pelo Senador José Fragelli e gostaria
de dizer a V. Ex• que não estava aqui discutindo o problema dos empréstimos
públicos internos e externos, que acho deveria merecer no Senado um debate
muito amplo, para se mostrar inicialmente a inocuidade dessa discussão em
torno de empréstimos; segundo, esse complexo que se criou agora em Plenário de que o Senado deve ser um modesto Tribunal de Contas deve ficar
aqui a examinar a cada dia o problema singular de uma prefeitura ou de um
estado. O que vi e senti no discurso de V. Ex•, dos mais brilhantes, é que V.
Ex• gostaria de examinar o problema da obstrução parlamentar, o prestígio
que devemos dar à obstrução parlamentar, e que deve ser assegurado no Regimento da Casa. Mas eu quis defender foi a reforma do Regimento como um
todo, a fim de que não ocorram fatos como o de hoje, por exemplo, quando
eu estava ali na Presidência e o nobre Senador Henrique Santillo falou como
Líder e tomou as inscrições de vãrios Srs. Senadores; ontem váriOs Líderes,
em nome de partidos políticos, falaram também ,e tomaram o lugar dos inscritos, que é uma prática que jã se transformou em abusiva aqui no Senado, e
que não permite aos Senadores falarem porque sempre temos Líderes de todos os partidos ocupando os horãrios. Terceiro, nós não temos hoje aqui o
Líder de Governo e o Líder de Oposição. Em cada discussão o Partido do
Governo--te-m um quarto do tempo destinado à defesa do Governo, porque,
para cada discurso que fizermos, três Líderes de Oposição falam, cada um 20
minutos. Então, veja V. Ex', em 80 minutos, o Partido do Governo fala 20
minutos e os três Partidos de Oposição falam cada um 20 minutos, dando, no
tota160, minutos. Havia 4. Então o que ocorreria? Ocorreri"ã o· seguinte: Sempre o Governo teria condições inferiores na defesa dos seus pontos de vista,
porque os Líderes dos Partidos de Oposição, s6 eles, ocupariam, pelo Regimento, ...
O Sr. José Fragelli- Nesse ponto V. Ex• está certo. Não há dúvida nenhuma.
O Sr. Passos Pôrto- ... quatro vezes o tempo. Então, o que eu advogo
aqui, e nisto estou fazkndo a defesa do PresidenteJarbas Passarinho, é que temos que atualizar o Regimento à situação atual, pluripartidâria; modificã-lo,
atualizá-lo, porque este Regimento realmente não estã mais atendendo à
atual situação política e à própria vida do Senado Federal.
O SR. HELVIDIO NUNES- Agradeço mais uma vez a intervenção de
V. Ex', nobre Senador Passos Pôrto, ainda porque se outro objetivo eu não
pudesse alcançar com essas despretensiosas palavras, eu jã me daria por muito bem pago só pelo fato de ter ouvido e, de certa forma, ter provocado as judiciosas considerações de V. Ex• e do nobre Senador José Fragelli.
O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES - Com todo o prazer, eminente Senador
Leíte Chaves.
O Sr. Leite Chaves - V. Ex•, nobre Senador Helvídio Nunes, deve
lembrar-se que a Oposição, mesmo antes de aqui no plenário assumir esses
comportamentos, usava tal vigilância na Comissão de ConstituiÇão e Justiça.
Na época cabia ao Senado Federal examinar a capacidade do endividamento
das entidades prestamistas do dinheiro público fossem empréstimos internos
ou externos. Em razão daquele nosso posicionamento o Poder Executivo conseguiu fazer com que a Maioria aqui alterasse a resolução, retirando da nossa
competência esse poder do enquadramento. Então por que o Executivo, através de sua maioria que nunca teve respeito pela Constituição, não retini do
Senado essa prerrogativa de examinar os empréstimos? Digo a V. Ex• por
quê: porque o interesse do Executivo é apenas obter aqui o acobertamento e a
conivência do Senado em sua concessão. Querem, apenas, a nossa conivência.
Por isso sou hoje até favorãvel a que se retire da competência constitucional
do Senado a apreciação desses empréstimos. Agora, quanto a esta questão do
Senador Dirceu Cardoso, pode haver intransigência, mas ele realmente tem
feito apenas a constatação da inexistência do comparecimento da Bancada da
Maioria: A Maioria que tem o dever de aprovar esses projetes. Aliãs, antes de
haver os Senadores indiretos até que havia um maior comparecimento, hoje
estã havendo uma rebeldia dos Senadores indiretos contra o Governo. Eles se
sentem preteridos, quer dizer, não têm contraprestação a fazer e não comparecem. Agora, nós da Oposição, pelo contrário, já denunciamos muitas vezes
os desacertos e os desarranjos, as conseqUências funestas de muitos desses
empréstimos, inclusive como aqueles do Paranã, em que o Governador Ney
Braga toma.emprésti]no sem cumprimento, de prestação de contas dos anteriores limitando-se o Seriado ao arquivamento das providências ordenadas ..
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O SR. HELVIDIO NUNES- Quem agradece a participação de V. Ex•,
Senador Leite Chaves, sõu eu, mesmo porque na essência do aparte de V. Ex'
recolho a certeza de que, embora estejamos em desacordo no retalho, estamos

de pleno acordo no conjunto, porque ambos defendemos uma Constituição
do tipo normativo, que trace apenas as linhas gerais, que dê o delineamento
global, que forneça a armadura essencial da vida jurídica do País.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, vou terminar, agora, a leitura do artigo
de O Globo:
Infelizmente, o mau exemplo da obstrução para possibilitar a
aprovação de projetes do Governo por decurso de prazo deixa a
Maioria desarmada quando o expediente surge por via oposicionista também em formas abusivas.
Espera-se agora um acordo entre a Maioria e a Oposição para
desde jâ vencer a ranhetice do Senador Dirceu Cardoso. Ficará faltando, porêm, a solução definitiva de uma nova consciência parlamentar no Brasil, fortemente apoiado no sentido de responsabilidade do mandato político.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, os episódios aqui ocorridos, anteontem,
são a prova maior~ são a demonstração mais cãbal da inexistência da obstrução parlamentar, no segundo semestre do corrente ano.
Os jornais noticiaram - nesse passo recorto ao Jornal do Brasil, edição
de ontem- que o Senador Jarbas Passarinho ofereceu, sãbado pa~sado, aos
Senadores Itamar Franco, PMDB, Minas Gerais; Alberto Silva, PP, Piauí;
Mendes Canale, PP, Mato Grosso do Sul; Gilvan Rocha, PP, Sergipe Vice-Presidente do Senado -; e Evelásio Vieira, Líder do PP, um jantar na
sua residência, durante o qual o problema da obstrução foi ventilado e, possivelmente, resolvido. O que insinua o jornal? ·o que insinuam os políticos?
O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador, permije-me um rápido aparte?
Rapidíssimo.
O SR. HELVIDIO NUNES- Um momento.
O que os fatos parecem apontar ou demonstrar é que o eminente Presidente do Senado, Jarbas Passarinho, está sobrecarregado, pois que ao tempo
em que desenvolve uma atividade diuturna, na direção dos trabalhos desta
Casa, está também acumulando as funções de Líder da Maioria nesta Casa,...
O Sr. Dirceu Cardoso ;___ Muito bem!
O SR. HELVIDIO NUNES- ... porque foi atravês do Senador Jarbas
Passarinho, foi através da participação do Presidente do Senado, foi através
da fluência, foi tCndo em vista os firgumentos, foi considerando os apelos que
devem ter sido feitos pelo eminente Senador Jarbas Passarinho, que as Oposições, representadas pelo PMDB e pelo PP, se dispuseram a votar a volumosa Ordem do Dia do Senado Federal.
O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex" o aparte, agora?
O SR. HELVIDIO NUNES- Tem V. Ex• o apatte.
O Sr. Dirceu Cardoso - V. Ex~ tCm razão quando presta esta· homenagem ao Presidente. De fato, S. Ex•, como diz o nome, Passarinho, homem inteligente, influente, envolvente, pode ter - nesse almoço, depois das largas
efusões e dos acepipes condimentados, etc. - perturbado. um pouco a .tranqUilidade dos nobres Líderes do PP e do PMDB. Mas na minha terra hâ um
ditado: uAqueles passarinhos que voam muito, que fazem muitas volutas no
ar, correm de um lado para outro, no fim acabam dormindo de cabeça para
baixo também". Ouça só o que V. Ex• está falando. E possível que no fim vejamos que esses Líderes, envolvidos nas espumejações çio vinho nos cristais,
possam ter acompanhado as volutas do nosso envolvente, inteligente e brilhante Presidente, os que acompanham essas volutas acabam, depois, dormindo de ca?_eça para baixo.
O Sr. Helvídio Nunes- Pode ser que os passarinhos do Estado de V. Ex•
corram estes riscos, mas nós temos a certeza de, com.a inteligência, sobretudo
com a integridade moral que tem o Senador Jarbas Passarinho, não haverá,
jamais, o perigo...
O Sr. Dirceu Cardoso - De dormir de cabeça para baixo.
O SR. HELVIDIO NUNES- ... que V. Ex• sugere neste instante.
O Sr. Dirceu Cardoso - Os tempos vão dizer.
O SR. HELVIDIO NUNES- Mas, retomando a ordem de considerações, Sr. Presidente, hâ um fato e contra os fatos não adianta discutir. Na
hora em que o Senador Jarbas Passarinho, deixando de lado os seus afazeres
presidenciais, pode dedicar-se de corpo e alma à atuação do Plenário do Senado Federal, e a composição foi feita. Lembra aqui o vice-Presidente da Casa, que assim agindo o eminente Senador Jarbas Passarinho estâ cumprindo
também, mandamento regimental, uma das suas atribuições re~imentais.
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Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, parece que não traduziram bem o
pensamento do eminente Senador Jarbas Passarinho. Parece que entre o que
foi combinado e o que se verificou na prática, houve uma alteração fundamental...
O Sr. Dirceu Cardoso - Olha que jã são capazes de estarem dormindo
de cabeça para baixo.
O SR. HELVIDIO NUNES- ... porque conhecendo, como conheço, e
atestando como atesto a integridade moral do Senador Jarbas Passarinho, ...
O Sr. Dirceu Cardoso - Toda a Casa atesta isto.
O SR. HELVIDIO NUNES - ... eu não acreditaria que S. Ex•, para
viabilizar o acordo, dele excluísse as solicitações formuladas pelo Estado de
Mato Grosso do Sul e pelo Piauí.
Outros ingredientes apareceram, outros ingredientes surgira·m, e aqui
uma ligeira referência à parte PolítíCa tão bem suscitada pelo eminente Sena~
dor José Fragelli.
O Sr. José Fragelli - Obrigado.
O Sr. Helvídio Nunes- Até bem pouco tempo, em Mato Grosso do Sul,
o Partido oficial tinha 6 Senadores; hoje tem apenas 1 Senador - perdeu 5
Senadores.
E importante, Sr. Presidente, a matêria de interesse de Mato Grosso do
Sul foi retirada da Ordem do Dia já depois de aprovada. Houve um requerimento de natureza secundária, de natureza adjetiva, um requerimento que
não tem relação com a parte essencial, com a parte importante traduzida na
solicitação do empréstimo. Mas ele se prendeu a formalidades, uma vez que a
formalidade essencial suscitada neste Plenário pelos eminentes Senadores
Paulo Brossard e José Fragelli, ao tempo, não foi objeto de consideração ou,
se considerada, foi rejeitada.
O ci:rto é que a matéria foi retirada da Ordem do Dia já depois de aprovada na sua parte principal.
O Sr. José Fragelli - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HELV!DIO NUNES- Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. José Fragelli- Nobre Senador, quanto à referência que V. Ex• fez
à retirada de pauta, ainda no primeiro semestre e graças, sobretudo, à argumentação jurídica muito bem exposta pelo nosso ilustre professor, o Senador
Paulo Brossard, foi para que se juntasse ao processo, uma lei posterior a qual
os documentos do processos e o ofício do Governador faziam referência, lei
que não estava anexada ao processo. Então, não era uma formalidade de segunda importância, er~ essenCial.
O SR. HELVIDIO NUNES - V. Ex• veio ao meu socorro. Realmente
baixou para que ao processo seja anexada uma nova lei, uma nova lei votada
pela Assemblêia Legislativa ...
O Sr. iosé Fragelli - e que não se encontrava.
O SR. HEL VI DIO NUNES - ... lei cujo conhecimento é obrigatório,
no âmbito da sua júrisdição.
O Sr. José Fragel/i - Então, era essencial a formalidade.
O SR. HELVIDIO NUNES- Mas que, para efeito de conhecimento
global, necessita ser anexada. Mas ela poderia ter sido anexado na hora, porque publicada no Diário Oficial. Então, baixa-se um processo à Comissão de
finanças ...
O Sr. José Fragelli - e o projeto não tinha sido votado ainda.
· O SR. HELVIDIO NUNES ... à Comissão de Economia para que a esse
processo seja simplesmente anexada uma lei votada pela Assembléia do Estado de Mato Grosso do Sul!
São detalhes, eminente Senador, o que importa é que o critério a presidir
a decisão foi um critério eminentemente político. Estou de pleno acordo, nós
somos políticos e esses critérios políticos são válidos e a eles temos que recorrer, a cada passo.
O Sr. José Fragelli- Não havia apenas isso, havia troca de documentos,
anexação de um documento por outro. Cheguei ã falar até em falsidade ideológica, aqui, e censuraram-me dizendo que eu tinha ido mu'ito longe mas, na
verdade, isso tinha se verificado no processo e seria da responsabilidade do
Governador do Estado. Então, não era uma questão de segunda importância,
era de real importância regularizar aquele processo todo, não era só a questão
da lei. Não queria ir muito longe, não queria relembrar esses fatos, inclusive a
juntada de documentos, em que o Governo do Estado tinha trocado um do·
cumento por outro, Sr. Senador ...

O SR. HELVIDIO NUNES- Muito obrigado a V. Ex•
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O Sr. José Fragelli - ... compreende? Suprimindo uma relação anexa,
publicada no Diário Oficial, do qual o Governo do Estado tirou a fotocópia
da lei e suprimiu o anexo a essa mesma lei.
O SR. HELV!DIO NUNES- Muito obrigado, mais uma vez, à participação de V. Ex•, nobre Senador José Fragelli.

O Sr. Paulo Brossard- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HELV!DIO NUNES- Com muito prazer, concedo o aparte que
me solicita o nobre Senador Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Pediria a V. Ex•, depois de conceder o aparte ao nobre Senador Paulo Brossard, que concluísse o seu discurso, porque há mais 4 Srs. Senadores inscritos.
O SR. HELVIDlO NUNES -

Pois não, Sr. Presidente.
O sr:- PaUlo Brossard- Eu não tinha intenção, nobre Senador Helvídio
Nunes, de interromper a sua oração. Mas, uma vez que V. Ex• aludiu a uma
interferênda riiinha em um processo que, aliâs, não estâ em discussão neste
momento, diz respeito a um emprést1ilio solicitado -pelo Estado de Mato
Grosso, devo dizer a V. Ex'- que a minha interferência foi por ocasião do debate e porque me convenci de que, realmente, o processo acusava uma falha
substancial, substancialíssima, uma vez que se tomou conhecimento - eu,
pelo menos, tomei conhecimento, naquele momento, graças à intervenção do
nobre Senador José Fragelli - que faltava uma lei- lei estadual- que é
fundamental na elaboração do processo para que ele possa ser regularmente
votado. Tanto assim qUe, levantada a questão, o Presidente da Casa julgou
procedente a argUição feita e determinou a sua retirada da Ordem do Dia.
Quer dizer, o reconhecimento da falha foi feito pela Presidência da Assembleia e com os meus aplausos. De modo que lamento interromper V. Ex• na sua
oração; nras quef-me parecer que foi um rigoroso cumprimento do dever parlamentar que então foi feito. Tanto assim que encontrou a chancela da Presidência da Casa.
O Sr. Helvfdio Nunes- V. Ex'- não me interrompeu, eminente Senador e
Professor Paulo Brossard, ao contrário, deu-me V. Ex' urna ajuda substan
cial, mesmo porque tive o prazer de ouvir a aula, que eu não exageraria se dissesse, de sapiência que V. Ex• proferiu riesta Casa a respeito do assunto, e em
virtude da qual agora relembro perfeitamente os fatos. O Presidente, se não
me falha a memória, Luiz Viana, aqUi presente, determinou a retirada do processo da Ordem do Dia.
O Sr. Paulo Brossard- Se não estou em equívoco, foi o Senador J arbas
Passarinho, em junho deste ano.
O SR, HELV!DIO NUNES -

Exalo, foi o Presidente Jarbas Passari-

nho.
A impressão que renho é de que esse assunto foi versado por V. Ex• no final da Sessão Legislativa anterior. De qualquer sorte, agradeço a contri~
buição valiosa de V. Ex•
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao concluir estas ·considerações quero
chamar a atenção para o que há inStantes atrâs foi dito, talvez pela segunda
ou terceira vez, pelo eminente Senador José Fr3.gelli: houve uma troca de do~
cumentos no processo relativo a Mato Grosso do Sul.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o processo do Piauf foi retirado da pauta
com este mesmo argumento. Está aqui, exibo para a Casa o requerimento,
que jâ deve inclusive ter sido transcrito, para desgraça nossa- não digo para
o desdouro-, com a pressa com que foi firmado pelos ilustres Líderes Nilo
Coelho, Evelásio Vieira e Humberto Lucena. S. Ex'-s afirmaram, neste documento, que a motivação que determinava a retirada do processo de empréstimo do Piauí é exatamente idêntica, é exatamente igual à que determinou a retirada do processo de interesse de Mato Grosso do Sul.
O Sr. _Dirceu Cardoso -

V. Ex• me permite, um minuto apenas?

O SR. HELV!DIO NUNES- Perdoe-me V. Ex•, mas eujâ recebi uma
solicitação da Presidência para que eu conclua ...

O Sr. Dirceu Cardoso -

Pois não.

O SR. HELVIDIO NUNES - ... e infelizmente não poderia dar o aparte
a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Inclusive S. Ex• estâ inscrito,
como o segundo orador.

O Sr. Dirceu Cardoso- Muito obrigado a V. Ex•
O SR. HELV!DIO NUNES -Tenho motivos particulares também
para atender à solicitação- mais do que à solicitação, à exigência regimental
- feita pelo Presidente da Casa.
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, encerrando esta participação nos trabaM
lhos do Senado Federal, na tarde de hoje, o que mais poderia dizer?
Em primeito lugar, que aqui voltarei para abordar esta matéria.
Em segundo lugar, que pessoalmente não fiquei zangado com o fato de
terem prejudicado o Estado do Piauí. Não fiquei zangado, Sr. Presidente,
porque, embora as minhas condições de sáude não aconselhem, eu fiquei,
sim, revoltado, pois o que se fez contra o Estado do Piauí foi urna- i"gnomínia
que espero não mais seja repetida nesta Casa, para honra do Estado do Piauí
e para desgraça daqueles que porventura tentarem prejudicá-lo mais uma vez.
O que desejo, encerrando estas palavras, é formular- sei que a cargajâ
lhe é por demais pesada- um pedido, um apelo ao emínerite Senador Jarbas
Passarinho: eminente Senador, quando V. Ex• se dispuser a tratar de assuntos
de interesse desta Casa, que o faça atê o fim, definindo inclusive detalhes,
porque, caso contrãrio, cOrreremos o risco de ter a sua participação deturpa::
da por pessoas useiras e vezdras em deturpar procedimentos no Senado F~
deral. (Muito bem! Palmas.)
·
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Com a palavra o nobre Senador
Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a p-resente Sessão, designando para a da próxima segunda-feira a seguinte
ORDEM DO DIA
Votação, em turno úiiíco, 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.
2
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 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 Comíssões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1981 (apre~
sentado pela ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer n9 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob 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 Munici"pios, favorável.
4
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 cinqilenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqilenta 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 Munidpios. favorável.
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 19-st (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 constitudó-ilãlidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Munidpios, favorãvel.

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

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução o9 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, d~
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 Munidpios. favorâvel.
7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 64, de 1981 (apresentado pela Comissãó de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 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 c oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua divida
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.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Res_olução n9 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.

9
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 ern 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, tendo
PARECERES, sob nos 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constftuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorâvel.

lO
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 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 A-1unicípios. favorável.
11

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv 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.

13

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia-como conclusão de seu Parecer nQ 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 Munidpios, favorável.

14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de_ 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
.. m Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

15
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 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
míl 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 Municfpios. favorâvel.
16
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nQ 713,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no·
venta e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão:
- de Constituiç-ão e Justiça, -pela constitucionalidade e juridicidade.

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

18
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 17.., aniversário da Revolução de Março de
1964.
19
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência; nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n' 240, de 1980, do Senador Franco
Montara, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresãrios na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
20
Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo Intitulado ..,0 Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Mane-
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tãrio", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 1981.
21

Votação, em turno único, do Requerimento njj' 313, de 1981, dó 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.
22
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores,
colaboradores e auxiliares de ensino, e dã outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Jt.iSliça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável: e
- de Educação e Cultura, favorável.
23
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 ãrea da SUDAM, da totalidade do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas 1e 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 EL'onomia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças, favorável.
24
Votação, em primeirõ tutn.o (apreci3ção prelíminar da juridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nlil
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.
25
Votação, em primeiro turno (apreciação p"reliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nlil 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da
Lei ns> 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.
26
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 Senad_or Orestes Quércia, que isenta do Imposto de
Renda o 13«' salãrio, tendo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão:
- de Constltuicão e Justiça, pela inconstitucionalidade.
27
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade c juridicídade, 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 Constituír;ão e Justlciz. -p-ela inconstitucionalidade e injuridicidade.
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28
Discussão, em turno ónico, do Projeto de Resolução n«' 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de EcOiú)-mia como conclusão 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
FlARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituicão 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.)
29
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n«' 18, de l9S1 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n«' 66,
de I981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira a elevar
em CrS 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cento e
cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 67 e 6&, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justica . .pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorâvel.
(Dependendo da votação do Requerimento n'1 345/81, do Senador Dirceu Card<?SO, de adiamento para a Sessão de 22-10-81).
30
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nlil 85, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~'
488, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar
em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e
quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 489 e 490, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade; e
~de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 346/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 21-10-81.)
31
Discussão, em turno único do Projeto de Resolução n«' 89, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nt» 599,
de 1981, com voto vencido, em separado, do Senador José Fragelli e votos
vencidos dos Senadores Luiz Cavalcante e Alberto Silva), que autoriza aPre~
feitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em Cr$
21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqiienta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 600 e 601, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios. favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 347/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 23-10-81.)
32
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 115, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Pârecer nlil 763,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqiienta milhões de dólares norte-americanos), destinada ao programa de investimentos
do Estado, tendo
PARECER, sob n' 764, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Jlistica, pela cOnstitucionalidade e juridicidade.
(Dependendo da votação do Requerimento n«' 348/81, do Senador Dirceu Cardoso. de adiamento da discussão para a Sessão de 22-10-81.)
O SR, PRESIDENTE (A1mir Pinto) -

Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO
NA SESSÃO DE IS-I0-8I E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBliCADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs.. Senadores:
O calendârio marca nesta data, 15 de outubro, o transcurso do dia dedicado ao Professor, aquele que por conviver com todos os segmentos da sociedade estã a merece;: r o nosso respeito, o nosso reconhecimento pelo muito que
faz em prol da educação no País.
Enfrentando óbices de toda a natureza, principalmente quando embrenhados nos mais longínquos rinções da Pâtria, luta o professor por um de~
sempenho honesto da nobilitante missão que lhe foi confiada, tal a de plasmar caracteres, preparando e formando intelectual e moralmente a infância e
a juventude, as quais sucederão as gerações que vão passando e que nos legaram aqui e ali obras indeléveis da inteligência e da cultura, sempre relembradas e cultuadas pelos pósteros.

O Sr. Nelson Carneiru -

Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. ALMIR PINTO- Com o maior prazer, Senador Nelson Carneiro.

O Sr. Nelson Carneiro- Apenas para aproveitar o dia do mestre e renovar um apelo ao Sr. Ministro da Justiça, para que seja reaberto o Centro dos
Professores do Rio de Janeiro, até hoje fechado por solicitação do governador daquele Estado. No dia em que recordamos os que se dedicam ao ensino,
os que se preocupam cOni a educação da mocidade, da juventude, da infância,

era uma oportunidade ótima para que o Ministro da Justiça atendesse a esse
apelo e mandasse reabrir aquele Centro, onde se reúnem os professores do
Rio de Janeiro.

O Sr. Almir Pinto - Com prazer endosso o apelo de V. Ex•
Numa pequena fase da minha vida tive a ventura de ser professor, integran~o o corpo docente de um estabelecimento de ensino, o qual incontáveis
beneficias prestou à comunidade do meu Estado. Afastado do magistério, ascendi ao elevado cargo de Secretário de Educação, quando melhor pude sentir as dificuldades de se ministrar o ensino numa região pobre, ou melhor, empobrecida, como o Nordeste.
Não esqueço o trabalho e a abnegação da professorinha primária do
meu Estado, mal paga e por isso mesmo mal alimentada, mas intimorata no
cumprimento do dever. Vimos nós, Senadores, no sertão agreste do Rio
Grande do Norte, um tipo de professora que acabo de desenhar: magrinha,
ganhando uma ninharia, mas diariamente nos costados do jerico, cavalgando
9 quilómetros de ida e 9 de volta, contanto que não deixasse sem aprenizado
aquelas 50 crianças a quem lhe caberia instruir, ou melhor, alfabetizar. Indiscutivelmente uma heroína!
Tenho presente neste instante, na minha memória, a imagem inesquecida
da minha primeira mestra, aquele anjo tutelar quem~ guiou os indecisos passos da minha meninice. Quem não guarda na mente o nome desse ou daquele
preceptor que, pela sua vocação pelo magistério se esmerou em bem exercê-lo
com dignidade.
O professor, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é, pois, aquela personagem
que instru'fdoutrinando e transmitindo os seus conhecimentos e ensinamentos aos seus discípulos. Há quem procure distinguir o professor do educador,
achando ser este o que forma e modela, pela palavra e pelo exemplo, o espfrito daqueles que lhe foram confiados.
Parece-me mesmo difícil subtrair-se do Professor essa mesma maneira de
proceder; difícil ainda se saber até aonde vai a missão do professor e aonde
começa a do educador. Para o meu entendimento, os dois se completam no
exercício da nobre tarefa do ensino.
Desejo, Sr. Presidente, com este despretensioso registro, prestar a minha
homenagem, acredito apoiada pelos meus ilustres pares, ao professor nesta
data a ele consagrada. (Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCiXbO PELO SR. BERNARDINO
VIANA NA SESSÃO DE !5-/0-8/ E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. BERNARDINO VIANA (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu fui o relator desta matéria na Comissão de Economia. Um dos motivos que nos levaram a aprovar este empréstimo é porque, hoje, o frete estã
tão caro que se torna proibitiva a importação desse produto. Macapá ê a capital de um Território Federal; com uma fábrica de asfalto, ela faria grande
economia para o seu Território. Por outro lado, eu gostaria de chamar a
atenção, pois houve um certo equívoco do nobre Senador José Fragelli, porque S. Ex• votou, na Comissão de Economia, favorável à concessão do empréstimo. Este relatório rião ê gracioso ...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço ao nobre Senador Joo nobre Senador
Bernardino Viana.

sé Fragelli, que está sendo citado nominalmente, que ouça

O SR. BERNARDINO VIANA- V. Ex•, nobre Senador José Fragelli,
votou favoravelmente à concessão deste empréstimo na Comissão de Economia. Tenho em mãos documento da Comissão. Votaram: Bernardino Viana,
Relator - de um relatório que não é gracioso. Ele fez, porque era melhor
economicamente para a capital do Território do Amapá, que tem uma pro~
dução mineral muito grande e hoje tem uma capital boa, que é Maca pá. Concluindo, votaram, na Comissão de Economia. os seguintes Senadores: Benedito Ferreira, José Fragelli, Alberto Silva, Benedito Canelas, mais o Relator.
Era o qÚe tinha a dizer. (Muito bem!)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.LEITE CHAVES
NA SESSÃO DE /5-/0-8/ E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. LEITE CHAVES (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente,
nós aqui, pessoalmente eu e o meu Partido, temos votado, nesses casos, cri te~
riosamente, levando em consideração a finalidade de cada um, o seu alcance e
os pressupostos legais que foram atendidos no seu encaminhamento pelo
Executivo.
Mas nisso tudo há uma realidade muito mais grave, do que essa denunciada pelo Senador Dirceu Cardoso, entremostrando à Nação a posição dos
municípios e dos EstadoS. Todos sabem que os municípios, muitos deles, não
têm condição de fazer obra nenhuma, sem que haja aprovação de empréstimos dessa natureza, e muitos Estados também.
Esse regime encontrou esteio para sua permanência, não apenas na ex~
cepcional organização de segurança que criou, mas, sobretudo, na concen~
tração fiscal. Não hã Estado e não hã muni~ípio que não dependa seriamente
desses empréstimos. Isso é uma situação de extrema penúria. Não temos feito
outra coisa, ao longo desses meses, a não ser aprovar projetas dessa natureza.
Agora, Sr. Presidente, devemos voltar nossas vistas para a época de pagamentos. A grande maioria dos empréstimos é feita em dólares. Então, os Estados
pagarem empréstimos vultosos, como os que têm sido aprovados aqui, em~
préstimos contraídos em dólar em que os juros têm sido contabilizados em
dólar, mediante a arrecadaçãO de "I CM feita em cruzeiro desvalorizado, vai
ser um vexame.
Agora, quero chamar a atenção do Senado para um caso constrangedor
que houve aqui, que foram os empréstimos ao Estado do Paraná, que é o Es~
ta do que mais deve, depois do Estado de São Paulo, e o pior, nós aprovamos,
recentemente, um empréstimo de 80 milhões de dólares para o Estado do PaM
raná, contrariando parecer da Bancada da Oposição daquele Estado. E outra
coisa: sem que houvesse uma finalidade específica de aplicação desse empréstimo. E o Governador do Estado está aplicando esse dinheiro na construção
de obras de mero deleite através dos municípios. Qualquer Prefeito que lhe
prometa apoio, recebe dinheiro desse empréstimo de 80 milhões, para fazer
obras no centro das cidades. E que obras são? São essenciais? Não! São fontes
luminosas ...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço a V. Ex• que se atenha à matéria em discussão. V. Ex• está discutindo Paraná e a matéria é Macapá.
O SR. LEITE CHAVES - Mas Ex•, esses empréstimos são todos conexos, todos os pareceres são similares, todos estão dentro de uma similar estrutura. Não há diferença. As informações que servem de subsídio a um servem
de subsídio ao outro. Quer dizer, estamos falando aqui de uma situação harmónica pois não há diferença nesses empréstimos. Na realidade, eles são concedidos, porque os Estados, Municípios e Territórios não dispõem de outros
meios para realizar obras que conSider3m necessárias.

E este caso, Ex•, a que quero me refefir, tem pertinência, porque o Senado ficou numa situação das mais vexatórias; pediu comprovação da aplicação
dos empréstimos anteriores concedidos ao Estado do Paraná, no valor de 140
milhões de dólares. V. Ex• encaminhou ofício à Presidência da República,
como determina o regimento, ieiterou, a Presidência da República, ouviu o
Governo do Estado e o Governador não teve condições de comprovar, mas,
mesmo assim, obteve, logo depois, o empréstimo de 80 milhões de dólares,
sem que comprovasse a-aplicação dos empréstimos anteriores.
Então, queremos chamar a atenção dos Srs. Senadores para que verifiquem a corrdação desses empréstimos. E pior do que esses que estão sendo
votados hoje, que são empréstimos pequenos a municípios, são os empréstimos dessa natureza, sem definição de objetivos e, mais do que isso, em dólares.
De maneira que, quando V. Ex• me chama a atenção para me ater a apenas a este caso, quero dizer a V. Ex• que, no geral, os casos são similares. Eles
se a têm às mesmas informações: muitos dos pareceres do Banco Central, são,
hoje, quase que impressos, porque as razões são as mesmas, a justificativa
para concessão, idêntica em todos.
Era o que tinha a dizer a V. Ex• neste encaminhamento de votação.
(Muito bem!)
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(CR)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Dinarte Mariz
Yice-Presidente; José Fragelli

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró
Titulares
I. João Calmon
2. M urilo Badarõ
3. Aderbal JUTema

I. Adalberto Sena

Titulares
I. Dinarte Mariz
2. Luiz Cavalcante
3. JoséGuiomard
4, Murilo Badaró

Suplentes
PDS
I. José Sarney
2. Moacyr Dalla

l. M aura Benevides

PMDB
I. Evandro Carreira
PP

I. Saldanha Derzi

L José Fragelli

I, Mendes Canale

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

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES (15 membros)

I. Henrique Santillo
2. Teotônio Vilela

I. Alfonso Camargo

PMDB
I. Roberto Saturnino

I. Luiz Viana
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.

Tarso Outra
Lomanto Júnior
Amaral Peixoto
João Calmon
Aloysio Chaves
JoséSarney
Lourival Baptista

I.
2.
3.
4.
5.

Paulo Brossard
Nelson Carneiro
José Richa
Mauro Benevides
Marcos Freire

PP
I. Alberto Silva

COMPOSIÇÃO

Assistente: Francisco Gonçalves Peteira - Ramal 3496
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 36S2

Presidente; Agenor Maria
Vice-Pre&idente; Raimundo Parente

I.
2,
3.
4.

Raimundo Parente
Aderbal Jurema
LouriYal Baptista
Moacyr Dal!a

L Agenor Maria
2. Humberto Lucena.

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

PP
l. Gastão MUller

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

(CRE)

Titulares
Suplentes
PDS
1. Aderbal Jurema
2. Bernardino Viana
3. Amaral Furlan
4. Moacy' Dalla
5. Martins Filho

PMDB
l. 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

2-. Agenor Maria

Presidente: Luiz Viana
I qM Vice-Presidente: Paulo Brossard
2qMVice-Presidente: Amaral Peixoto
Suplentes
PDS
I. Dinarte Mariz
- 2. Gabriel Hermes
3. Martins Filho

PP
I. Gastão M ü!ler

Assistente: U:da Ferreira da Rocha- Ramal 3499
Reuniões: Quíntas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Cosi<
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

I. Milton Cabral
2. luiz Cavalcante
3. José Lins
4. Almir Pinto

PMDB
I. Adalberto Sena

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

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

Titulares

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

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

COMISSÃO DE REDAÇÃO (5 membros)

Presidente: Raimundo Parente
Vice-Presidente: Humberto Lucena

Raimundo Parente
AloysioChave$.
Moacyr Dalla
Eunice Michiles
Gabriel Hermes

(CS)

Presidente: Jaison Barreto
Yice-Presidente: Almir Pinto

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
1. Saldanha Derzi

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

Presidente: Lomanto Júnior
Vice-Presidente: Agenor Maria

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

Titulares

5569

COMPOSIÇÃO

Presidente~

Titulares

Sábado 17

I. Gastão Müller

Suplentes
PDS
I~ Helvfdío Nunes
2. Bernardino Viana
3. José Guiooard

PMDB
I. Lãzaro Barboza

PP
I. Luiz Fernando Freire

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

COJ11ISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(J membros)

B) SERVIÇO DE COMISSÕES MISTAS

PMDB

I. Evandro Carreira

Chefe:· Alfcu 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

1. Orestes Qu6rcia

2. Lázaro Barboza

COMPOSIÇÃO
!?residente: Vicente VuotO
Vice-Prcsidente: Benedito Ferreira
Titulares
1.
2.
3.
4.
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PP
I. Alberto Silva

1. AffonsoCamargo

Suplentes

C) SERVIÇO DE COMISSÕES_ ESPECiAIS E DE INM

PDS
I. LomantoJúnior
2. Luiz Cavalcante
3. Amaral Peixoto

Vicente Vuolo
Benedito Ferreira
Aloysio Chaves
Milton Cabral

Assistente: Marcelino dos Santos Camello Reuniões: Quintas-feiras,

as

QU~RITO

Ramal 3498

11:00 horas

Lpcal: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-

Anexo das Comissões -

Ramal 3130

Chefe: Cleide Mada Barbosa FCJTeira Cruz- 2U-351L
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes - 211-3512
Elizabeth Gil Barbosa Vianna - 211-3501
Nadir da Rocha Gomes - 211-3508
Clavton Zanlorenci - 211-3502

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUN!OES ORDINÁRIAS DAS
COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

ASSISTENTE

Horas

Comissões

10:00

CAR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3024

ll:OO

CA

Sala da ComiSsão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Rama13378

Horas

GUILHERME

10:00

CEC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3546

SERGIO

SI'.RGIO

10:00

CF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Rama14323

GUILHERME

10:00

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13020

LEDA

11:00

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13339

LUIZ
CLÁUDIO

ll:OO

CM

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13122

GONÇALVES

11:00

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13130

MARCELINO

14:00

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13121

FÁTIMA

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
Rama13168

10:30

CME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3652

GONÇALVES

11:00

CRE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3254

LEI LA

11:00

CSN

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13020

MARCELINO

ll:OO

CSPC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandré Costa
Ramal3121

09:00

09:30

10:00

ASSISTENTE

Comissões

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

LEDA

LUIZ
CLÁUDIO
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SENADO FEDERAL
SUMARIO
I - ATA DA 186• SESSÃO, EM 19 DE OUTUBRO DE 1981
1.1 -ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Oficios do Sr. 19-SeCretário da -Câffiara dos Deputados

Encaminhando à re~·isão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:

- Projeto de Lei da Câmara n• !03/81 (n' 2.867(80, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 19 da Lei n9 3.071, de 19 de
janeiro de 1916- Código Civil.
_
-Projeto de Decreto Legislativo n' 34/81 (n' 83/81, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do' Acordo de Cooperação Técnica em
matêria Educacional, Científica e Técnica, concluído entre o Governo da
República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura, em Paris, a 29 de janeiro de 1981.
1.2.2 - ParccerçS'
Referentes às seguintes matérias:
-Mensagens n•s 193, 194,203 e 213[81;-Projetos de Lei da Câmara
n's 36/78; e 12/79; Projetes de Lei do Senado n•s 182/79; e 127/81; Projeto de Lei da Câmara n' 47/81; Projeto de Lei do Senado n• 203/80; Projetas de Lei da Câmara n•s 66 e 5/81; Projeto de Lei do Senado n' 211/79;
Projeto de Decreto Legislativo n<? 15/80; Emerida da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n•38/80; Projeto de Lei do Senado n•
58(80; Emenda n' I, de Plenârio, ao Projeto de Lei do Senado n' 93/79; e
Projeto de Resolução n' 49/81.
1.2.3 - Ofício do l~'MSecretário da Câmara dos Deputados
- N9 534/81, comunicando a aprovação do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Decreto Legislativo n' 12/79 (n' 12/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo Militar Federal da República Federal da
Nigéria sobre Serviços Aéreos entre seus respectivos Territórios e Além,
concluído em Brasília, a lO de janeiro de 1979.
1.2.4 - Comunicação da Presidência
-Providências determinadas pela Presidência para promulgação do
decreto legislativo a que se refere o ofício anteriormente lido.
- 1.2.5 - Comunicação

- Do Sr. Senador Amaral Furlan, que se ausentarâ do País.
1.2.6 -Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão conjunta a realizar-se amanhã, às 14 horas e
30 minutos, com Ordem d<flciJ;>ia que designa.
1.2.7 - Discursos do E.xpt>dientc
_
SENADOR HELV[D/0 NUNES- Repercussão no Estado do Piauí
da retirada da Ordem do Dia, a requerimento das Lideranças, de pedido
de empréstimo formulado pelo Governo daqUele Estado.

"'

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Redistribuição da renda.
SENADOR JORGE KALUME -.Necrológia•'do Sr. Galasse Elias
.. , .
Kalume.
SENADOR ALMIR PINTO- Dia do Médico.
SENADOR DIRCEU CARDOSO - S:audação ao Dr. José Inácio
Ferreira, Presidente da Ordem dos AdvQgad~s do Brasil, seção do Estado
do Espírito Santo, em visita ao SenadO Federal.
·~ .....

-

-

1.2.8 - Leitura ·de projeto ·
- Projeto de Lei do Senado n' 311/81, de autoria do Sr. Senador
Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei n'? 5.527, de 8 de novembro de 1968.

1.3 - ORDEM DO DIA
.I
-Projeto de Resçlução n9 205/80, que autorizà' Prefehura Municipal de Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove
milhões, setenta mil, duzentos e trínta e dois cruzeios e oitenta e oito centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
"quorum", após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso.

a

-Projeto de Resoluçã9 n'? 7/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Coqueiral (MG) a elevài"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 díxida cons'blidada. Votação adiada por falta de ••quorum".
-Projeto de Resolução n'? 68/81, que autoriza a Pr~feitura Municipal de FIQrianópolis (SC) a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito
nii'lhões e'SeiscentoS.mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por· falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 84/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e
nove milhões, setecentos e dnqüenta 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 n'? 91/81, que autoriza a Prefeitura Munici., .. pai 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. Vo~
taçào 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, vinie e .cinco cruzeiros e trinta e seis centavos),
o montante de sua dívda consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
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-Projeto de Resolução ri"' 64/81, 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. Votação adiada por falta
de ·•quorum".
-Projeto de Resolução n'? 4/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões. dezessete
mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavo), o montante de
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de .. quorum".
-Projeto de Resolução n'? 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa (MO) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cíilco 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 cm Cr$ 2.718.448,24 (dois mi·
lhõcs, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeir()S _e
vinte e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Vota.;;ào
adiada por falta de ·•quorum".
-Projeto de Resolução n"' 38/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar cm Cr$ 282.483.630,00 (duzentos c oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta c três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votacão 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).
\'otaçào adiada por falta de "'quorum",
-Projeto de Resolução n"' 10Jj81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta mi·
lhões, duzentos c treze mil, novecentos e t!inta e nove cruzeiros e quarenta
e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
por falta de ••quorum".
-Projeto dt! Resolução n'? 60/81, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul a elevar cm Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito
milhões, novecentos e sessenta e oito mil c oitocentos cruzcfros), o montante de sua dívida consolidada: Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n<? 102/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvillc (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 Rcsolw~ão n'? 108/81. que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar cm 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. \'otaçào adiada por falta de ~~quorum".
- Requerimento n'? 40/8 I, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos anais do Senado_ federal, do ar!igo do Escritor Josué
Montcllo, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Porte!la na Academia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de "quorum".
- Requerimento n'? 43/8 I, 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 J7'? aniversário da Revolução de março de 1964. Votação adiada
por falta de "quorum".
-Requerimento n~ 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitanc~o
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 administração 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 ani.tis do Senado Federal, do artigo intitulado "'O
Nordeste é Vítima do E~touro do Orçamento Monetário", de autoria do
economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do Brasil, edição de
23-6-SL Votação adiada por falta de .. quorum".
-Requerimento n'? 313/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência para o Projeto de Lei do Senado n"'l56j79, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras providências. Votaçào adiada por falia 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. Vota.;;ão adiada por- "falta de "quorum".
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-Projeto de Lei do Senado n<? 117/79, do Senador Jorge Kalume.
que dispõe sobre a aplicação, como incentivos fiscais, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e
jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal. e dá outras providêncías. \'ota.;;ào 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 juridicidadc.) \'otaçào adiada por falta de '"quorum".
- Projeto de Lei do Senado n"' 142/80, do Senador Orestes Quércia,
alterando o dispositivo da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dis·
põe sobre a Lei Orgânica da Previdência SociaL (Apreciação preliminar
da constitucionalidade.) Vota.;;ào 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 p-reliminar da
constitucionalidade.) Vota.;;ão adiada por falta de '"quorum".
-Projeto de Lei do Senado n<? 163/80, do Senador Orestes Quércia.
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta
de "quorum".
-Projeto de Resolução n'? 40/81, que autoriza a Prefeitura Munil.:ipal de Betim (MG) a elevar cm Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões c setecentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão
sobrcstada por falta de "quorum" para votação do Requerimento n~
309/81.
-Projeto de Resolução n'? 18/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhra de Oliveira (MO) a elevar cm Cr$ 2t.l71.150.00 (vinte e
um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada, por falta de "quorum" para votação do Requerimento n<? 345/81.
-Projeto de Resolução n'? 85/81. que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuba tão (SP) a elevar em Cr$ 679.404.096,72 (scis.::entos e setenta e
nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta
e dois centavos), o montante de sua dívida consolidada, Discussão sobre~
tada, por falta de "quorum" para votação do Requerimento n<? 346/81.
-Projeto dt!- Resolução n'? 89/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em Cr$ 21.1 i 1.1.50.00 (vinte e
um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüent3 cruzeiros). o mont:.lnte de sua dívida consolidada. Discussão sobreslada. pnr faltu de "quorum'' para votação do Requerimento n'? 347/81.
-Projeto de Resolução n'=' 115/81, que autoriza o Governo do Esta,do de Santa Catarina a realizar operaçào de empréstimo externo, no va1or
de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos).
Discussão sobrt•stada, por falta dt:- "quorum" para votação do Requerimento no 348/81.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR FRANCO MO:VTORO. como Líder- Protesto contra a
intervenção decretada pelo Governo do Estado de São Paulo na Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP.
SENADOR BERNARDINO VIANA- Transcurso da data de emancipação política do Estado do Piauí.
SENADOR LEITE CHAVES- Considerações sobre o exercíciO da
Presidência da República pelo Dr. Aureliano Chaves.
SENADOR EVANDRO CARREIRA- Denúncia de arbitrariedades
que teriam sido pratiC<.ldas pelo comandante do Batalhão de Fronteiras,
com sede em Tabatinga-AM.
SENADOR TEOTONIO V/LEL.~ -Relato de incidentes verilicados na cidade de São Geraldo do Araguaia envolvendo o clero local e
agentes da Polícia Federal.
SEl.,lADOR ITAlv!AR FRAl\'CO- Posicionamento dos trabalhadores rurais de Minas Gerais na estrutura rural daquele Estado.
1.5- DESIGNAÇÁO DA ORDEM DO DIA DA PROXlMA SESSAO. ENCERRAMENTO
2 -DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO Af\TERIOR
Do Sr. Marcçs Freire, pronunciado na sessão de 23-9-81.
3 - ATO DO PRESIDENTE DO SENADO
4 - ATAS DE COMlSSúES
5 -MESA OIRETORA
6 - LIDERES E VICE-I.!DERES DE BLOCOS PARLAMENTA-

RES
7 - COMI'OSI("AO DAS COMISSúES PER'\-!ANENTES
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ATA DA 186~ SESSÃO, EM 19 DE OUTUBRO DE 1981
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

46~

Legislatura

PRESIOf:N(U DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, CuNHA LIMA E Al.l\III~ PINTO.

ÃS 14 HORAS E 30 MINL'TOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena - Jorge Kalumc- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José Sarney- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Agenor Maria- Martins Filho- Cunha
Lima- Humberto Lucena- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotónio
Vilela- Passos Pórto- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Moacyr Dalla- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Valdào Vurjão- José Fragelli- Leite Chaves- EvelásíO Vieira- Arno DamianiPaulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)':""":' A lista de presença acusa o
comparecimento de ~O Srs~ Senadores. Hitvei1éi0° núnlero regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a protcçào de Deus inidamos nossos trabalhos
O Sr. \ll-SecrctCtrio procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguime

v - As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino
do seu patrimônio nesse caso.
••

~. ~-~

Ç'.-••

~-· ~·

• • • • • • • • • • • • • • • • • • -• • • •

~

••••• -· ••••••••••••••••••

.............................. .................................. ~

1A comissão· de Constituição e Justiça.)
I'ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ne 34. DE 19NI
(N" 83/HI, na Câmara dos ()('putados)

hprova o texto do Acordo de CóDperação Técnica em
Matéria Educacional, Científica e Técnica, concluíd-o entre

o Governo da República Federativa do Brasil e a Organi-

zação das Nações Unidas para a Ed,Jca:ção, a Ciência e a
Cultura, em Paris, a 29 de janeiro de 1981..

O Congresso Nacional decreta:

OF(CIOS

Art. 1.° Fica aprovado o texbo do Acordo de Gooperaçã.o
Técnica. ·em Matéria Educacir..al, C1·entítica e Técni:ca, concluído
entre o Governo da República Fe<lerativa do Brasil e a Organização das Nações Uilida.s para a Educação, a Ciência e a Cultura,
em Parí.s, a 29 de janeiro de 1981.

Do Sr. fP-SeaNário da Câmara dos Deputados, encaminhando à re1•isào
do Senado alltógrafos dos seg11intes projeto.\·:

Art. 2.0 Este Decreto Le·gislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

PROJETO DE LEI DA ('A~lARA N•! 103, DE 19SI

MENSAGEM N.0 73, DE 1981

EXPEDIENTE

(N"'

2.867/HO~

iEx"alentíssimo'S Senhores Membros do Ooi!lgres.so Nacional:

na Casa dC' origem)

Acrescenta pará:[!'ra.fo único ao art. 19 da Lei n.o 3.071,
Cédigo Civil.

de 1.0 de janeiro de 1916 -

-

O Congres.::o Nacional decret::.;
Art. 1.0 O art. 19 da Lei n. 0 3.ü71. de 1. 0 de janeiro de 1916
Código Civil, passa a vigorar corri· o seguinte parâgrafo único:
"Art. 19. . ....................... , ....................... .
Parágrafo único. Dos e-~:atutos da.s .sociedades
enumeradas no inciso I do art. 16 desta lei deverão constar
normas que regulem a condJ,lta éti.ca dos seus membros,
e.statuídas em consonância com os fins sociais da enti~
dade."
Art. 2. 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revoga•m.::se as disposições em contrArio.
LEGISLAÇÃO CITADA
CóDIGO ClVlL
Lei n.o 3.C71, de 1. 0 de janeiro de 1D16, corligida pela Lei n. 0 3 725.
de 15 de janeiro de 1919

Art. 16. São pessoas jurídicas de direito privado:
I - As sociedades civis, religiosas, pias, morais. científica-s ou
literárias. as associações de utllidade pública e as fundações.
II - As sociedades mercantiS.
§ 1. 0 As sociedades mencionadas no n.O I só se poderão constituir por escrito, lançado no registro gerar iài't. 20, § 2. 0 ). e regerse-ão pelo disposto a seu respeito neste Código, Parte Especial.
~ 2. 0 As sociedades mercantis continuarão a reger-se pelo
tatuído nas leis comerciais.

Art. 19.

es~

O registro declarará:

I - A denomínaç::to os fim; e a sede da associação ou fulldação.

:r -·- o :nodo por que se administra e representa, ativa e passiva, judicial e ext.rajudicialmente.
IIl - Se os. eStatutos, contrato ou o compromisso são reformáveis }:.O tocante à administração, e de que modo.
IV - Se os membros respondem, ou não, subsidiariamente
pelas obrigações sociais.

De confoL.--nidade com o disposto no ar.t. 44, inciso I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada conside·ração de Vossas EX-celências, accmpanht>.-do de EJ®osição de Motivos
do Senhor Mlnistro de Estado das Relações Exterinf'l"...s, o texto do
Acordo de Cooperação Técnica e>m Matéria Educacional, Científica
e Técnica, concluído entre o Gov-erno da República Federativa do
Brasil e a Organização çlas Nações Unidas par.a a Educação, a
Ciência e a Ct.LLtura, em Patis, a 29 d·e jan-eiro de 1981.

BrMHia, 23 de ma.rço de 1S31. -- João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTI\-OS K. 0 D::TI'fT/D-'-I!'DCOPT/76/6 13 ·:015)
(B46), DE 17 DE MARÇO DE 12a1, DO S&'lliÜR J\ITNISTRO
DE ESTADO DAS RELAÇCES EXTERIORES.

A Sua Excelência o Senhor
João Baptista. de Oliveira Figueiredo,
Presid·ente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a llon1a de .suh.meter à al'Ga con.sióela!,;ão cie Vü~a
excelência o .:t.nexo projeto de Men.sage·m ao Congresso Nacional,
qu.; encaminha à apreciação do PoG.er Le:-gi.slativo, no.:; termos
do art. 44, inciso I, da Con.sLituição Fa_i.eral, o te;.:i..::_ C:.o Acordo
de Cooperação Técnica en1 -:i\:ratér~a EducJ.cional, Cientifica e
Cultural, firmado entr-e o Governo da República Federativa do
Brasil e a Organização ó.as Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura.
2. o Acordo, assinado em 29 de ja.n;.3iro do ano em curso,
con::.titui um instrumento adequado à dinamização do relacionam-ento entre o Brasil e a. UNE3CO. A.s.sLn,. prevê a coope·ração
para o desenvolvimento das a.tividades consideradas prioritárias
pelo Governo brasileiro nos campos de at11ação da UNESCO; o
apedeiçoamento de p·e.<;soal técnico n~u áreas educ.J.cional, cientifica e cultural e o desenvolvim-ento do intercâmbio de ex.periências
e inJormações com os países em vias de deS·anvolvimento, nas
aludidas áreas.
3. Institui, ainda, o- Acordo um Grwpo Intersetor-ial de Coor~
denação, no qual figuram, ao lado do Rep:reserltante da UNESCO,
os rep:·esentant-es das ínstituiçées brasileiras diretamente interessadas na coopé·l·ação que se faz no âmbito da Organização.
Aproveito a opDrtunidade__ pMra ~:m-ovar a Vossa Excelêncla1
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito.
-

R. S. Guerreiro.
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ACORDO DE COOPERAÇÃO 'l'ÉOl\"'ICA EM !Y,A'l'ÉRIA EDUCACIONAL, OIENTíFIOA E CULTU:RAL ENTl'lE O GOVEa~iO DA
REPúBLTÇA FEDERATIVA DO BRASIL E A ORGANIZAÇÃO
DAS NAÇõES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CU:NClA E A

CULTURA.
O Governo da Re<púb!lca Federativa do Brasil (doravante de-

nominado "o Governo) e a O:ganização das Naçõe-s Unidas pa-

ra a Educação, a Ciência e a CUltura (dor.avente denominada
"UNESCO"),

Considerando cjue o G_ovemo e a UNESCO .se propõem a
reforçar seus Iaç'Qs de coope>raç;ão ·com ·vistas a fo~:nece? o des-e:lvolvimento nos setores considerados prioritários p~lo Governo,
Considerando que as ~eriências de cooperação técnica. nos
últimos anos, entre o Bra.sil _e _a._ UNESCO tiveram r-esultados
animadores, tanto nos planos nacional quanto regional e interregional.
Considerando que a cooperação entre o Brasil e a UNESCO
trouxe, na área educacional, mn apoio importante para a rMorma
do ensino, particularmente no q.:..;_e diz respeito ao planejam.~nto,
ad·ministração, promoção de estudós, aplicação de metodologias
adequadas no- meio rw·al e às zonas .suburta:nas, e na área cultural,
à cooperação para a conservação, preservação e r·=stauraç.ão do
património cultural.
·considerando que é necessário o fortalecimento dos laço• de.
cooperação entr~ o Brasil e a UNESCO, para a consolidação da.s
atividadres prioritárias em exe,cução e para a promoção das atuações que favoreçam a inovação e a criatividade,
·
Conside·rando que o Governo e a UNESCO julgam oportuna
uma contribuição especial oom vistas à criaçã;o das condiçôes
nec-essálias à extensão da cooperaÇão do Brasil co:n outros paíS"es
em desenvolvimento, nas áreas da educação, da ciência e da
oultura.
Acordam o seguinte:
ARTIGO I
Objej;ivos
CM objetivos do presente Aoo·rdo de COopera~ão são os seguintes:
a) prestar ao :Ministério da Educação e Cult!'!·ra cooper-ação
para o desenvolvimento de atividadeJ. consideradas prio.ritárias
pelo Governo, nas áreas de sua competência. e no âmbito das
Unhas de atuação estabele·c!das pelos planos a módio prazo da
UNESCO;

b) contribuir para o aperfeiçoamento Q.e pessoal técnico nas
áreas da reducação e da cultura;
c) contribuir para os estudos de de.senvolvime:lto técnico do
:Minis!iério da Educação e Oultura com vistas à realização de
pesquisas~ informações e :Planejamento dos setores educacional e
cuLtural;
d) reforça;r e estrteitar a cooperação entre o Brasil e a UNESCO
nas área.s técnicas no âmbito da competénc!a da organização;
e) desenvol;ver o intercâmbio de experiências e. L"'lformação
com os países em desenvolvimento em ma!<'ria educacional, científica e cultural.
ARTIGO lJ:
Atlvidades
As ativldades que visem a atingir os objetivos menelonados

aci,ma serão implementa.das de a-cordo corri os programas anuais
se~= estabelecidos pelo Grupo Int,ersetolial de Coordenação
(GIC), previsto no artigo V abaixo.
ARTIGO Ili

a

Obrigações da UNESCO

Outubro de 19!-tl

3. Os serviços previstos no âmbito do presente Acordo serão
fornecido3 _peh UNE~CO_ conforme seus regulamentos~ normas e
procedime:htos, resguardi"dos os limites :razoáveis que possam vir a
ser_ _impostos por circunstâncias independentes da. vontade da

UNESCO.

ARTIGO IV
Obrigações do Gove.-no
1. O Ministério será o órgão nacional responsável pela execução, em nome do Governo, do presente Acordo, em coordenação
com o Ministério das Relações Exteriores e a Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
2. Com vistas a atingir os objetivos enumerados no artigo r,
o·_MinisMrio contribuirá c_om o apoio administrat~vo e técnico necessário, nos limites dos recursos financeiros disponíveis. Tal contribuição será definida por troca de -cartas entre as duas Partes e
de conformidade com prazos estabelecidos pelo Grupo Intersetorial
de COordenação.
3. O M:inistério não poupará esforço.3 para facilitar, junto aos
órgãos nacionais da administração federal, estadual e municipal,
o desenvolvimentO das atividades previstas p·elo presente Acordo e
aprovados pelo Grupo Intersetorial de Coordenação.

ARTIGO V

Execução do Acordo
. -a) Um Gru~o Intersetorial de Coordenação (GIC) será constitwdo para auxillar a UNESCO e o Governo na execução do Acordo.
. b] O Grupo Intersetorial de Coordenação terá a seguinte composJçao:
- o Secretário-Geral do Ministério;
- o Chefe do Departamento de Coordenação Oultural Cientifica e Tecnológica do Ministério das Relações Exteriores;'
- o Secretário de Cooperação Econômica e Técnica Internacional da Secretaria de PlaneJamento da. Presidência da República;
- o Repwoentante do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Coentif!co e Tecnológico (CNPqJ;
~ o Representante do Conselho ct.e Reitores das Universidades
Brasileiras;

- o Representante do Instituto B"asi!eiro de Educação Ciência e Cultura CIBECC);
'
- o Representante da UNESCO no Brasil.
Cada um dos membros poderá designar um suplente ou o assessor que julgar nece...<:>Sárlo.
c) o GIC reunlr-se-á ordinariamente duas vezes ao mo· entretanto, caeo n-ecesárlo, poderá se reunir, em sessão extráordinália, a pedldo de seus membros.
d) Uma· vez por a.no, o Grupo Interset.ortal de Coordenação
aprovará o quadro dos rec":lrsos financeiros disponiveiB, o calendári_? das despesas C?rrespo_ndentes ao programa anual de cooperaçao. e o relatóri-O flnanceuo do ano anterior.
e) Para a execução das atividades previstas no presente Acordo, um Grupo Especial de Apolo Técnico (GSAT) funcionará junto
ao Grupo Intersetorial de COordenação. O grupo especial terá a
responsabilidade ela implementação das dec!.sões do Grupo Intersetorial de COOrdenação e da .elaboração dos relatórios semestral.s
administrativos, técnicas e financeiros, referentes à execução dÓ
Acordo. O S€cretário-~ral do Ministério da Educação e Cultura,
após consulta ao Ministério das: Relações Exteriores e à. Secretaria
de Planejamento da Presidência da Repúb!lca, 'indicará ao GIC os
nomes dos ·membros brasileiros do GSAT.

1. •Nos termos do pr~nte Aco-rdo, a UNESCO colaborará com
o Ministério da Educação e Cultura (a seguir denominado "o Minlsflélio"J com 'Vistas à rea!lzação de ~tividades considerad!l!S como
prioritarias pelo Governo e que correspondam aos princtpios e linhas de atuação deJinidos tant.a no Plano a Médio Prazo da
UNESCO para os anos 19-77-19·82, quanto nos programas aprovados pela COnferência Geral da UNESCO .para os anos correspondentes.

Além disso, mediante parecer do GSAT, o GIC ,poderá recorrer
a grupos de trabalho ad hoc, que julgar necessários para a elaboração de tarefas .específicas decorrentes do presente Acordo.
f) No que oo refere ao Governo, as at!vid.actes previstas no presente Aoordo serão supervisionadas pelo Secretário-Geral do Ministério da Educação e Cultur_a.
No que se refere à UNESCO, as atividades previstas no presente Acordo serão supervisionadas pelo Representante da UNtESCO
no Brasil.

2. !Para atingir os objetivos previstos no artigo r, a UNESCO
ofereoerá colaboração técnica e admini.strativa, inclusive a fornecida diretamente pela Sede ou seus Escritórios Regionais na América Latina. A e:ssa colaboração .será acrescentada toda e qualquer
contribuição (serviços de con.sultolia, intercâmbio de especia!lstas,
bolsa~, etc.) suscet:.vel de ser a_ssegurada no âmbito dos programas
anuars aprovados pela UNESCO e nos limites dos recmrsos financeiros dl$poniveis.

ARTIGO VI
Relatórios
Em cada semestre, um relatório, de atividades, cobrindo os
seis meses antertores, será elaborado e enviado pelo Grupo Intersetorial de COOrdenação ao Ministélio e ao Dlretor-Geral da
UNESCO.
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Ml.TIGO Vli
Disposições financeiras
1. A UNESCO con"4t-billzará em conta separada todas as despesas relativas a serviços. As receitas e despesas relativas a servi-

efe!uados _!)erão contabilizados para a UNESOo de acordo com
seus regulamentos sobre esse assunto.

ÇOs

2. O Governo poderá solicitar esc1areclmentos sobre qualquer
das rubricas de despesas que figure nas demonstracões da UNESCO.
Os reajustamentos que sejam necessários serão lnclufdos nas demonstrações !POSteriores.
3. A UNESOo só empenhará as despesas até o total das quantla.s recebidas.
4. Um relatório financeiro sobre as despesas efetuadas durante esses períodos será estabelecido pela UNESCO, no que se
refere a ·ela, de acordo com as disposições de seu regulamento financeiro.
5. Ao expirar o presente Acordo, Uma vez conclufdos os serViÇ(ls e liquidados todos os compromissos a UNESCO enviará uma
demonstração de contas. final ao Gover'no. Os compromissos em
bens e serviços deverão ser liquidados no _prazo de .seis meses, conforme previsto no art. vm, § 3.0

ARTIGO VIII
Entrada em vigor, modificações e duraçã~
1. o pre.qente Acordo entrará em vigor após a assinatura pela
UNESCO e pelo Governo, e desde que cumpridos os procedimentos
legais internos das duas Partes. Terá uma. duração de_ quatr,51 anos
e será prorrogado por tácita recondução, salvo manifestaçao expressa de uma das Partes, de acordo com as disposições do parágrafo 3 abaixo.
2. o presente Acordo poderá ·ser modificado com o consentimento das Partes.
3. o presente Acordo poderá ser denunciado pela UNESCO
ou pelo Governo, mediante notificação escrita. A denúncia surtirá
efeitos seis meses após o recebimento da notificação.
4. As partes do presente Acordo aceitam as cláusulas e condições das Disposições Gerais anexas, que terão a mesma vigência
e os mesmos efeitos como se estivessem Incorporadas a<> presente
Acordo.
5. As obrigações assumidas pela UNESCO e p-elo Governo, por
força do presente Acordo, permanecerão, após sua denúncia, na
medida em que for necessário, de acordo com o parágrafo 3 acima.
ARTIGO IX
Solução de controvérsias
Toda controvérsia relativa à execução ou à interpretação deste
Acordo será, na falta de solução amigável. submetida a um árbitro escolhido de comum acordo pela UNESCO e p·elo Governo. Na
falta de acordo sobre a escolha desse árbitro. a designação será
feita pelo Presidente da Corte Internacional de Justiça, mediante
simples petição que lhe seja apresentada pela parte mais diligente.
O árbitro decidirá sobre os custDs do .arbitramento, ~que poderão
ser repartidos entre as Partes. Como o árbitro deve decidir em última instância, as Partes renunciam a tcdo recurso.
ARTIGO X
Disposições transitórias
A partir da entrada em vigor do presente Acordo e até o início
dos trabalhos do Grupo Inter.setorial de Cóordenação, os recursos
especificados nas cláusulas precedentes poderao f>er destinados à
conta dos programas especificas.
Feito em Paris, aos 29 dias do mês de. janeiro de 1981, em
quatro exemplarês em francês e português, todos os textos fazendo
igualmente fé.
Pelo Governo da Repúblioo. Federat,iva do BrFJsU: rRubem
Ludwig).- Pela Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (UNESCO): (A:madou~Mahtar M'Bow).

DISPOSIÇõES GERAIS
ANEZO
1. Serviços adnúnistra ti vos de apoio
O Gover.1,10 compromete-se a fo-:."ne-c-C:f, n9. medida neces~ária
e adeauada, ser-viços administr:ltivos de> apoio, tais como SB~iç-os
de r.ccl-etaria e outro~ serviços de pessoal, locais para os escritórios,
material permanente e de consumo produzido no pa.ís, transportes internos, serviços de comunicações~ facilidad.;s e despesas médicas· o custo dessas obrigaGê8s fica~á a_ c_argo do Governo e não
estará. incluido na verba ·expressamente prevista no plano de financiamento estabelecido pelas Partes no âmbito do presente
Acordo.
---

2.

Ações de indenizaçã.o

O Governo devexá responder, a pedido da UNESCO, Pc>r quo.lquer pr-etensão formulada po.r terceir-os contra a UNESCO, seus
bens, .seu pessoal ou outras pessoas qÜe prestem serviços na exe-cução deste Acordo. Em caso de redamagã_o, o Govern·o substituirse-á à UNESCO, seu.s bens, seu ,pessoal .e às referidas pessoas e os
isentará de q]lalquer responsabUidade resultante das operações
realizadas em virtude deste A-cordo, salvo se a UNESCO e o Governo convierem em que a dita réclamação, ou à. dita responsabilidade, resulta de uma negligê·ncia grave ou de erro voluntário desse
pessoal ou dessas pesso·as.. Para os fins deste artigo, o p-essoal d-fl.
UNESCO não é considerado e_omo terceiro nas reclamações fundadas ria reiação de trabalho.
3.

Privilégios e imunidades da UNESCO

No que eoncerne às questões relativas aaS privilégios e imunidades da UNESCO e que decorram d1 execução deste Acordo, o
Governo -aplicaxá as disposições da convenção sobre os privilégios
e Imunidades das Instituições especializadas.
4. Responsabilidades diversas
- Contratação
c~Jnstútorcs (quando necesSário)

de

A pedido do Governo. ou com seu prévio acordo; a UNESCO
contra:tará 'Consultores aprovados pelo Governo e tomará as medidas cabíveis para pagar:
- as despesas de viagem para seu destino, a .partir de seu lugar de lotação, bem como as diárias de manutenção pelo perioc'io
pasS'ado fora de seu local <le residência normal 1 durante a vigência
de seu contrato;

- os pi"êrnios de seguro;
- a remuneração que lhes é devida nos termos de cada con-

trato.

- Organização das atividades de fonnação (quando necessário)
A UNESCO examinará programas de formação apresentados
pelo G<>verno;
O Governo, eaoo necessário, escolherá com o auxilio da
UNESCO, estagiários conve-nientemente qualificados;
A UNESCO Informará o Governo dos resulbados do programa
de formação.

- Equipamento, material permanente e de consumo (quando
necessário)
A UNESCO, a pedido do Governo,
- tomará providências para a identificação, espe'CiUcação e
compra de equipamento, de mater:Lal permanente e de consumo;

- tomará providências para o transpor-te, de· seu ponto de
origem até o ponto de entrada no país, de todo o equipamento,
n1aterial permanente e de c<Jnsumo acima mencionados;
-tomará providências relativas ao seguro, do ponto de origem
até o local do projeto;
- .pagará as faturas dos fabticantes e fornecedores.
Por ocasião de seu recebimento no la.cal do projeto, todo o equipamento, material permanente .e de consumo será considerado
como transferido à propriedade do Governo, ou à pessoa jurid.fc,a.
por este designada.
·
O Governo, uma '\'ez aprovada a aquisição de equipamentos e
material necessários à im~Iantação de determinado rprojeto,
- tomará fadas as medidas exigidas para assegurar, às suas
eXpensas, a importação e desembaraço alfandegário, o recebimento,
a conserv-ação e estocagem do equipamento e do material permanente e de Cünsumo, do ponto de entrada no pais a.té o loc~ do
projeto;
- responsabilizar-se-á, em seguida, pela sua proteção, conservação :e seguro e, caso seja necessárto, por sua instalação, montagem ~ substituição.
-

Subcontratação

Em consulta com o Governo, a UNESCO negociará e firmará

subcontratas de cujo pagamento será responsável de aco,rdo com
as normas, regimentos e procedimentos da UNESCO.
(As Comissões de Relações Exteriores e de EducaçOo
e Cultura.)
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PARECERES
I'ARECERES :'-l's 947 c 94R, DE 19RI
PARECER N' 947, DE 1981

Da Oomissão de Economia. Sobre a

M~nsagem

n.0 193,

de 1981 (n.o 338/81, na .origem), do jSenhor Presidente da
República submetendo à aprovação Ido Senado Federal,
proposta Para que seja autorizado o Governo do Estado
de Ala.,..oas a contratar pPeração 'de crédito no valor de
cr$ 37tGs:Í.900,00 (trezentos e setenta e sete ~ihões, seiscentos e oitenta e três mil e novecentos cruzeiros).
Relator: Senador Lulz !Cavalcante
com a Mensagem n.o 193/81, o Senhor Presidente da República:
submete à deliberação do Senado Federal pleito _do qoverno do
Estado de Alagoas que ob}etiva. contratar, junto a Caixa Econômica Federal, medÍante a utilização de recur~os do FundJ de Apo;o
ao Desenvolvimento SOcial ----, FAS, a: segumt.J ope"açao <le credit.n:

~características

da operação:

A- Valor: Cr$ 377.683.900,00
B - Prazos:
1 - de carência: 36 meses;
2 - de amortização: 144 meses;
Encargos:
1 - juros de 6% a. a.; cobrados trimest.;
2 - eorreção monetária: 60% do índice de variação
das ORTNs;
. D -: Garantia: vinculação de cotas do Imposto sobre
Circulaçao de Mercadorias - toM;
E - Destinação dos recursos: construção e equipamento de 8 unidades destinadas ao enSino pré-escolar e
de 13 unidades õ.esrtinad:as ao ensino de 1.0 grau."
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente
ao pedido, por entendê-lo técnico e financeiramente viável, não
devendo os .. compromissos decorrentes da operação de crédito sob
exame acarretar maiores presSões na execução orç-amentária dos
próximos exercícios.
No mérito, o empreendimento a se,r financiado pela presente
operação de crédito se enquadra nas diretrizes operacionais dO
FAS, tendo grande impacto sócio-econ.ômico para as áreas beneficiadas pelo projeto.
Assim, acolhemos a mensagem nos termos do seguinte
C -

Governo do Estrud'O de Alagoas a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 377. &83. 900,00 (trezentos e setenta e sete milhões,
seiscenOOs e oitenta e três tnll e novecentos cruzeiros), destinada
a fin:a:nciar a construção de unidades escolares, naquele Municipio.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do~ preceituado no parâgrafo único <;lo artigo 2. 0 da Resolução n.o 93, de
1976, do Senado Federal,. implicando, por conseguinte, a não observância d'Os limites fixados pelo artigo 2.o da Resolução n.o 62.
de 28-10-75, também da Câmara Mta: do Congresso Nacional.
Do ponto de v1.sta que no.s compete examinar, verifica-se que
tod·as as formalidades foram atendidas, não havendo nenhwn
óbice à tramitação normal da presente propcsição, porquanto é
jurídica-, constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1981. - Aloysio Chaves,
Presidente - Martins Filho, Relator - Raimundo Parente - José
Fragelli - Hugo Ram-os, vencido - Lázaro Barboza - Leite Chaves
- Nelson Carneiro·- Mutilo Badaró - Orestes Quércia ,__ João
Calmon - Bernardino Viana - B.wnberto Lucena.
P.\Rf:('ERFS '>;"s 949, <' 950, DE IYKI
PARECER \ó'' 9-l'J., DF l'IKI

Da Conússão de Economia. Sobre a l\olcnsagem n.o 194,
de 1981 (n.O 339/81, na origem), do Senhor Presidente da
Repllbli'Ca, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta para que seja autorizado o Governo do Estado do
Ceará a contratar operação de crédito, no valor de Cr$
14.435 200,00 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e
cinco mil e duzentos cruzeiros.)
Relator: Senador José Lins
Com ::i" Mensagem n.0 194/81, o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do senructo Federal pleito do Governo do Estado do Ceará, que objetiva contratar, junto à Caixa Económica
Federal, medümte a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao

Desenvolvhnento SOcial -

"Caraeteristícas da

Art. 2. 0 Esta Resolução entra em vigor na: data de sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 1981. - José Richa,
Presidente - Luiz Cavalcante, Relator - Gabriel Bennes -Arno
Damiani - José Lins - Alberto SilVa - José Caixeta.
PARECER N,0 948, DE 1981

Da- Gomíssã.a de Constituição 8 Justiça, &!obre v .......... jeto de Resolução n.0 157, de 1981, da comissão de Eeonomia, que "auUuiza o Governo do Estado de Alagoas a
elevar em. .Cr$ 377.683.900,00 (trezentos e setenta e sete
milhões, seiscentos e oitenta e três mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
Relator: Senador Martins Filho
O Projeto sob .ax.ame, de autoria da comissão ·de Economi'a
do Senado Fede·ral, como conc-lusão de seu parecer sobre ::t Mensagem n. 0 193/81, da Senhor Presidente da República, autoriza o

oper~ão :

A - Valor: Cr$ 14.435.200,00;
B - Prazos:
1 - de carência: 12 meses;
2 - de amortização: 144 meses;
C - Encargos:
1 - juros de 6%. a.a., cobrados trimestralmente;

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 157, DE 1981

Autoriza o Governo do Estado de u\lagoas a elevar em
Cr$ .377. 683.900,00 (trezentos ·C setenta e sete ;milhões,
Seiscentos e .oitenta 1e três mil e novecentos cruzeiros) o
r:uontante de sua dívida consolidada interna.
o Senado Federal ~esolve:
Art. 1.0 1f! o Governo do Estado de Alagoas, nos termos do
art. 2.0 da Resolução n. 0 ~93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Fed·era:l, autorizado a elevar em Cr$ 377.683.900,00 (trezentos e
setenta e sete milhões, seiscentos e oitenta .e trê.i mil e novecentos
cruzeiros) 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 Desenvolvim.ento .Social - FAS, destinado à
construção e eqUipamento de 8 unidades de ensino pré-escolar e
de 13 unid'ades de ensíno do 1.0 grau, naquele Estado, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.

FAS, a ooguinte operação de crédito:

2 - correção monetária: 20% do índice de variação
das ORTN, calculadas no último dia de cada trimestre
civil;

D - Garantia: vinculação de quotas do Imposto so ..
bre CirCulação de Mercadorias - ICM;
E - Destinação dos recursos: produção e comercial! ...
zação do artesanato cearense."
o conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente
ao p-edido per entendê-lo técnico e financeiramente viável, não. devendo os compr()mis.sos decorrentes da opetação de crédito sob exame acarretar maiores pressões na execução orcamentáiia do.s próximos exe::.·ci.cios.
No mérito, o projeto a ser financiado pela presente operação

de crédito é compatível com as diretrizes econômica.s conjunturais,

que visam a restabelecer os nivefs de empregos nas regiões mais
carentes, sem descuidar-se dos índices inflacionários.
Assim, acolhemos a mensagem nos termos do seguinte
PROJEI'O DE RESOLUÇitO N, 0 158, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado do Cea:tá a elevar em
Cr$ 14.435.200,00 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta
e cinco mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívi- _!f_a conso_li_4~9~ iª:tei'!J.a.
O senado Federal resolve:
li: o Governo do Estado do Ceará, no.s termos do art.
2.o da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 14.435.200,00 (quatorze milhões,
quatrocentos e tlinta e cinco mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Económica Feder~
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento SOcial - FAS, destinado à produção e comercialização do
Art. 1.0
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Artesanato Cearense, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pr.ocesso.
Art. 2. 0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das C<i>~.ões, 2S de setembro de . 1981. - José Bich"!
Presidente - Jose Llns, Relator - Alberto Silva - Arno Dam!a:ni
- Luiz Cavalcante - Bernardino Viana.
PARECER N.0 950, DE 1981
Da Comissão de Constituição e .Justiça.. Sobre o Projeto de Resolução n.0 158, de 1981, da COmissão de Economia que "autoriza o Governo do Estado do Cearti a elevar
em Cr$ 14.435.200,00 (qnaton.e milhões, quatrocentos e
trinta e cinco mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolldiada Interna".
Relator: Senador Almir Pinto

o

Projeto sob exame, de autoria da Oomissão de Economia do
senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem
n o 194/81 do Senhor Presidente da República, autoriZa o Governo
do Estado do ceará a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 14.435.200,00 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e cinco
mil e duzentos cruzeiros) destinada a financiar a produção e comercialização do Artesanato Cearense.
o pedido de autoriZação foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único cjo art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976,
do Senado Federal implicando, por conseguinte, a não observância
dos limites fixado~ pelo art. 2." da Resolução n. 0 62, de 28-10-75,
também da Câmara Alta do Congresso Nacional.
Do ponto de vista que no.s compete examinar, verifica-se que
todas as formalldades foram atendidas, não havendo nenhum óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto é jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1981. - Aioyslo Chaves,
Presidente - Ahnir Pinto, Relator - Humberto Lucena - Lázaro
Barboza - Leite Cha.ves - -Nelson CameiiiO - João Calmon Benedito Canelas - Martins Filho - Bernardino Viana - José
Fragelli - Hugo Ramos, vencido.
PARECERES N's 95! c 952, UE

19~1

Características da operação:
"A- Valor: Cr$ 342.652.400,00
B - Prazos:
1 - carência: 3 anos;
2 - de amortização: 12 anos;
c- Encargos:
1 - juros de 6% a.a. cobrados trimestralmente;
2 - correção monetária: 60% do índice de variação
das ORTN;
D - Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre ClrcUiação de Mercadorias;
E - Destinação dos recursos: construção de duas Unidades !ntE!]p"adas de saúde."
3. SegundO o parecer apresentado pelos órgãos financiadores~
a operação de crédito sob exame é viável econômica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei Estadual n. 0 7 .414, de 26-11-1980, autorizadora da operação:
b) Exposição de Motivos (EM n. 0 "181/81) do Senhor Presidente
da República, cómunlcando que o Conselho Monetário Nacional ao
apreciar a proposta, .manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado
Federal: e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de
operações com Titulas e Valores :Moblllárlos, favorável ao pedido.
5. Po estudo de v!abll!dade apreséntado pelo Banco Central
do Brasil~ destacamos os seguintes itens para a análise da capacidade de pagamento da entidade:
s .l. Dados relativos ao balan!)O de 198~.
Va1C1l": Cr$ Mll
73.051,5
D1 - Receita total arrecadada
lO. 758,9
D2 - Operações de crédito
62.292,6
D3 - LiqUida (Dl - Dll)
1.1686
D4 - índice de correção
72.759,1
D5 - Receita l!qUida corrigida (D3 x D4)
5.2. L!niites Operacionais (art. 2.0 da Resolução n.o 62/75).
2.

!'ARECER N' 95!, DE !98!
Da ComiS'são de Economia. Sobre a Mensagem n. 0 203,
de 1981 (n.0 348/81 - na origem), do ·Senhor Presidente
da República, propondo ao Senado Federal, seja autorizado
o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em
Cr$ 342.652.400 100 (trezentos e quarenta e dois milhÕes,
seiscentos e cinqüenta e dois mil e q1.1atrocentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador Arno Damiani
O Senhor Presidente da Repúbllca encaminha ao exame do
Senado Federal (art. 42, !tem VI, da ConstitUição), proposta no
sentido de que seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande
do Sul a elevar em Cr$ 342.652.400,00 (trezentos e quarenta e do!s
milhóe.:;, seiscentos e cinqüenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna, a fim de que
possa contratar operação de crédito, junto à Caixa Económica
Federal, mediante a utillzação de recursos do Futlllo de Apolo ao
Desenvolvimento. Social - FAS, destinada à construção de duas
unidades Integradas de saúde, naquele Estado.

E1
E2
. E3
E4

Valor
Cr$: Mil
- Montante global (70% do D5) (Item I)
50.956,6
- Crescimento anual (2% de D5) (Item II)
14.559,0
-Dispêndio anual máximo (15% de D5l <Item m) 10.919,3
- Responsabilldade por títulos (~5% de D5) (Item IVJ 36.783,4
5.3. Posição da Divida Consolldada Interna. (Em 31-3-81)
Valor: Cr$ Mllhõd
A - Intrallmlte
35.155,5
17.284,5
B - Extralimlte
C - Operação sob exame
342,7
D - Operação
autorizadora em
tramitação
1. 502,8

=

=

E -

Integral!Zação próxlm.o exercícios

=

F -

Total Geral

= 56.143,6

6. Tendo em v!sta a orientação desta Comissão para verificação da capacidade de pagamento do
postulante, foi levado em conta a som~> do endividamento Intra. e extralimlte. Assim, terlamos a seguinte situação:
Valor: Cr$ Milhões

L!mltes

Divida lntl"IL
.. extrallmite
+ op. tramitnção+lntegralização
próx. eurcícios

Operação
sob
exame

Limites
Sitnaçíí.o
do art. %.0
posterior à
da
Resoluçíí.o
contratação
llo0 62/75

I

Montante Global

55.800,9

342,7

56.143,6

50.956,0

II

Crescimento real anual

15.509,0

98,7

15.607,7

14.559,0

m

D!.spêndio anual máximo

1Z.044,4

20,1

12.064,5

10.919,3

liV

Responsabllldade por titulas

28.537,0

28.537,0

36.'183,4

998,7
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7. Considerado todo o endividamen<to da referida entidade
(intra + eJOtralimite + sob exame), verificamos que seriam ulrtrapassados. os tetos que lhe foram fixados pelos itens I, II e m do
art. 2.0 da Res. n.o 62, de 19'75.
8. 'Drata-se, entretanto, de uma operação extralimite a que,
por força das disposições contidas no ar.t. 2.0 daRes. n.o 93, de 1976,
não se aplicam os citados limites (itens I, n e m) fixados no art.
2.o da Res. n. 0 62, de 1975, ambas do Senado Federal, haja vista
que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FIAS.
9. Além da caracterí.otica da operação - extrallmite - e segundo conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção
do compromisso sob exame não deverá. acarretar maiores p:ressões
na execução orçamentária dos próximos exercícios, tendo em vista
que o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul para o ano em
curso prevê a realização de receita de Cr$ 10~.784.522,(){) (cento e
dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhent<Js e vinte
e dois cruzeiros) deduzidas as op. de crédito, e que sua margem
de poupança se mostra bastante superior ao maior dispêndio que
a sua dívida consolidada interna apresentará após a realização
da operação pretendida. Desta forma, a margem de poupança real,
para o exercício de 1981, no valor de cr$ 23.684.741,00 já se mostra.
bastrunte superior ao dispêndio anual máximo com a amortização de toda a. divida consolidada Interna do Estado ...•
<Cr$ 12.064.500.000,00, a ocorrer em 1983), conforme cronograma
anexo, considerado o período de análise, de 1981/90.
10. Mendidas as exigências contidas nas normas vigentes e
no Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente
mensagem na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 159, DE 1981
Autoriza. o Governo do Estado do 'Rio -Grande do Sul a
elevar em ·Cr$ 342.652.400,00 (trezentos e quarenta e dois
núlhões, sejscentos e cinqüenta e dois- mil e quatrocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada intema.

O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos
termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 342.6,52.400,00 (trezentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e cinqUenta e dois mil
e qurutrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, a fim de que. possa contratar uma operação de c!'lédito de
igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, destinada à construção· de duas unidades integradas de saúde,
naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de outubro· de 1981. - José Richa, Presidente - Arno Damianl, RelaA:or - Alberto Silva - Benedito
Canelas - Lomanto Junlor - José Lins - José Fragelli.
PARECER N. 0 952, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Resolução n.0 159, de 1981, da Comissão de Economia, que "autoriza o Governo _do Estado do Rio Grande
do Sul a. elevar em Cr$ 342.652.400,00 (trezentos e quarenta e dois núlhões, seiscentos e cinqüenta e dois mil e
quatrocentos cruzeiros) o mo-ntante de sua dívida. consolidada interna".

Relator: Senador Bernardino Viana
Aprese~tado pela Comissão de Eco-nomia, o presente Projeto
de Resoluçao, no seu art. 1.0 ''autoriza o Govemci do Estado do Rio
Grande do Sul, nos termos do art. 2. 0 da Resolução n.o 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em cr$ 342.652 .400,(){)
(trezentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e cinqüenta e dois
mil e quatrocentos cru.oolros) o montante de sua divida consolldada
interna, a fim de que possa contra<tar uma operação de crédLto de
!~ai valor, junto à Caixa Económica Federal, mediante a utllizaçao de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, destinada à construção de dUi!S unidades integradas de saúde
naquele Estado.
'
. ~- O processo é acompanhado dos seguintes elementos prlnClJJ9.lS:

a) Lei Etadual n. 0 7 .414, de 26-ll-198!J, autorizadora da operação;
b) El<posição de Motivos (EM n.o 181/81) do Senhor Pre.sidente
da República, comunicando que o conselho iMonetáJ:io Nacional ao
apreciar a proposta, mapifestou-se favoravelmente ao pleito 'formulado conforme o a,rt. 2.0 da Res. n.o 93 de 1976 do Senado
·Federal; e
'
'
c) parecer do Banco Central do Brasil - D€<>artamento de
Operações com Tftulos e Valores Mob!liárlos, favorave1 ao pedido.

3. O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de
1~76, do Senado Federal, !mpllcando, por conseguln te a não observância dos limites fixados pelo art. 2.o da Resoluç'ão n.o ·a2, de
28-10-75, também desta Câmara Alta do Congresso Nacional, uma
vez que os recursos são provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, portanto, considerado extralimite.
4. Do ponto de vista que nos compete examinar verifica-se
que todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum
óbi~e à •tramitação nonnal da presente proposição, porquanto é
jund!ea, constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das COmissões, 14 de outubro de 1981. - Aloysio Chaves
Presidente- Bernardino Viana, Relator - Humberto Lucena- Lã.-'
za.i"' Barboza Leite Chaves - Nelson Carneiro - Benedito Canelas - JoíW Calmon - Murilo Badaró - Martins Filho - Raimundo Parente- - José Fragelli - Hugo Ramos, vencido.
PARECERES N''s 953 c 954. DE 19XI
I'ARECER '-''' 953, DE 19XI

Da Comissão de Economia. Sobre a 1\'Iensagem n.o 213

de 1981 (n.0 358/81, na origem), do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senad'o Federal,
propos.ta para que geja autorizada a Unjversidade Esta~
dual de Campinas - UNICAl\IP, a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 772. 500. 0\W,OO (setecentos e setenta
e dois milhões e quinhentos mil cruzejros).
Relator: Senador Bernardino Viana

Com a Mensagem n. 0 213/81, o Senhor Presidente da República submete a deliberação do Sen ·do Fed€'ral pleito da Universidade
~stadual de Campina.:. UNICAMP que cbjet.!va contratar, junto
a Caixa Económica Federal, mediante a utilizaçã.o de recursos do
Fundo de Apo;o ao DesenvolVimento Social. FAS, a seguinte operação de crédito:
"A- Valor: Cr$ 772.500.000,00;
B -Prazos:
1 - de carênci_a: 36 meses;
2 - de amort!z:1çãc: 144 meses;
C - Encargos:
1 - juros de 6% a.a;
2 - correção monetária: 60% do índice de variação
das ORTN, calculada no último dia de cada trimestre civil;
D - Garantia:
Aval do Tesouro do Estado de São Paulo;
E - Destinação dos recursos:
Suplementação de recursos já financiados para a construção do Hospital das Clínicas da UNICAMP.

o conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente
ao pedido por entendê-lo técnico e financeiramente viável, não
dew;endo o.s compromissos decorrentes da operação de crédito sob
exame acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos
próxlmO:S exercic!os.
No mérito, o financia.."nento da construção do Hospital das
Clínicas da UNIC.A!l'v.IP se enquadra nos mecanismos operacionais do
FAS,. tendo grande impacto sócio-econômico para a Região beneficiada pelo projeto. ·
Assim, acolhemos a mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 0 160, DE 1981
Autoriza. a Universidade Estadual de Campinas
UNICAMP a contratar operação de crédito no valor de

Cr$ 772.500.000.00 (setecentos e setenta e dois mllhões,
e quinhentos mil cruzeiros).

O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 É a Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
com o a vai do Tesouro do Estado de São Paulo, nos termos d~
art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976 do Senado
Federal, autorizada a contratar uma operação de crédito no valor
de Cr$ 772.500,000,00 (setecentos e setenta e dois milhões e
quinhentos mil cruzeiros) junto à caixa Económica Federal mediante a utilização· P.e recursos do Fundo de Apoio ao Desen~olvi
mento Social --- F1l'..S, destinada à suplementação de recursos já
financiados para a construção do Hospital das Cllnicas da
UNICAMP, naquela Cidade, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.

Outubro de 1981
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Art. 2. 0 Esta Resolução entra em v_i~or na data de sua publicação.
Sala das comissões, 30 de setembro de 1981. - Josê Richa,
:Presidente - Bernardino Vi:?na, Relator - Arno Damiani - José
:Fragelli -- Gabriel Hermes - Roberto Saturnjno - José Uns.
PARECER N.0 954, DE 1981
Da Comissão de C<>ustltuição e Justiça.. Sob~e o Projeto
de Resolução n.0 160, de 1981, da Comissão de Eeonomia
qne "autoriza a Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, a contratar ope~ão de_ crédito no valor de
772.500.000,00 (setecentos e setenta e d'ois milhões, e
quinhentos mil cruzeiros)".
Relator: Senador Amaral Furlan

O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do
Senado Federal, como conclu.são de seu parecer sobre a Mensagem
n.o 213/81 do Senhor ·Presidente da iRepúb!lca, autoriza a Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 772.500.000,00 (setecentos e setenta e dois
milhões e quinhentos mil cruzeiros), destinada a financiar a construção do Hospital das Clínicas da UNICAMP.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do artigo 2.0 da Resolução n.o 93, de
1973, da Senado Federal, impllcando, por conseguinte, ·a não observância 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 compete examinar, velifica-se que todas
as formalidades foram atendidas, não havendo nenllum óbice à
tramitação normal da presente proposição, pOrquanto é juridica,
constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1981. - Aloysio Chaves,
Presidente - Amaral Furlan, Relator - Benedito Caneloo - Almir Pinto - José Fragelli - Leite Chaves - Humberto Lucena
- Raimundo Parente - Martins Filho - Tancredo Neves - Hu~
Ramos, vencido.
I'ARECERES N's 955 c 956, DE 19Sl

Sobre. o Projeto de Lei da Cãmara n.0 36, de 1978
655-B, de 1975, na Casa de origem) que "obriga .os
revendedores de derivados de petróleo a. declararem ao
público a. fonte refinadora. dos produtos, na forma que
especifica, e dá outras providências".
·
(n.0

PARECER N.0 955, DE 1981
Da Comissão de Minas e Energia

Relator: Senador Luiz Cavalcante.
Vem a exame desta Comissão· o projeto de lei da Câmara que
obriga os· revendedores de derivadas de petróleo a declararem ao
público a fonte refinadora dos produtos. Tal informação;na forma do art. 1.0, é feita na forma de inscrição obrigatória, nas
tombos de gasolina e de óleo combustível.
A Proposição _pune (art. 2.0 ) a falta de cumprimento do estatelecldo: o estabelecimento comercial faltoso será proibido de
funcionar, pelo Conselho Nacional de Petróleo.
Na justificação, o autor do projeto assinala que oitenta por
cento da gasolina e do óleo combustivel consumidos no Pais procedem de refinarias da PETROBRAS. DisSo resulta que os postos
de revenda, embora vinculados a empresas estrangeiras, que possuem marcas próprias àe derivados de petróleo, anunciam marcas
internacionalmente conhecidas, embora o suprimento provenha
da nossa PETROBRAS.
Insurge-se, contra isso,· o autor do projeto, pelo fato de oS
anúncios, no seu entender, não corresponderem à verdade. Assim, apó.s seus argumentos, enfatisa ele, na justificação:
"O projeto tem, pois, o objetivo precipua de evitar a
faLsa divulgação em tomo dos derivados de petróleo,
obrlgando os PQstos a inscreverem diretamente, nas bombas, a fonte refinadora de onde procedem. Os revendedores que obtêm ,:~ produto em refinarias particulares poderão esclarecer o seu público quanta à origem do mesmo,
mas, em ,compensação, os que se abaste.c:em nas refinarias da PETROBRAS -- a grande maioria - também
terã<.> de .declará-lo expre::samente."
Como se verifica, a matérla visa a Cori-igir diStorções puramente subjetivas, na.scida.s de temore.s cuja validade é -discutível.
Ainda mais qandc. nos dias .aEt:ai~ 1 o problema energético tomou dimensões totalmente diversas daquelas em que era posto
em termos de nacionalismo exacer.bjldo._
Atúalmente:, o que interessa é ter combustível a preço mais
baixo possíver, sem inde.gar-lhe a pro~edência
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Ora, ninguêm 'descOnhece que ·a PETROBRAS· domina, am~
piamente, a merLado produtor de derivasos de petróleo, no
Brasil. Apenas 2,2% do parque nacional de refino estã fora da
órbita dJ, PETROBRAS. E r_, fs.to de determinados revendedores
de gasolina e de ·óleo combustível divUigare1n que seus produtos
têm a marca desta, ~m .daquela com13a:nbia distribuidora. não
constitui demérito pâra a empresa' estatal brasileira, que está
incluída entre as maiores do niundo.
A divulgação, a publicidade de produtos comerciais e industriais faz parte da competição natural. E motiva criat!Vldade de
profissionais da propaganda, que teriam seu mercado de trabalho restringido desnecessária e inutilmente.
Opinamoo, portanto, pela rejeição do presente projeto de lei
que, além do mais, traria ônus incalculáveis aos revendedores
(que teriam de realizar investimentos não reprodutivos) e ao
Conselho Nacional de Petróleo o qual teria de criar nova linha.
de fiscalização e punição, com indiscutivel aumenta de .serviço,
inclusive para a discussão jurídica dos problemas gerados com
a aplicação das providências preconizadas
Sala das Comissões, 6 de maio d~ 1981. - Milton Cabral, Presidente - Luiz Calvaleante-, Relator - Affonso Camargo - Almir Pinto.
,
PARECER N.o 956, DE 1981
Da Comissão de Economia
Relater: Senador Alberto Silva.
O Projeto de Lei da Câmara n. 0 36/78, de autoria do ilustre
Deputado José Carnargo, pretende obrigar os revendedores dedel·ivados de petróleo a declarar ao público a fonte refinadora
dos produtos.
Especificamente, determina que esses revendedores "ficam
obrigados a in.J:crever nas bombas de gasolina e de óleo combustível, em condições de facilitada visibilidade ao público, dizeres al~- i vos à refi_nadora de onde provém o produto".
O teô:t. ":t Justificação apresentada pelo autor é a seguinte:
~~oitenta por cento da gasolina e óleo combustível
consumidos no Brasil são refinados pela PETROBRAS,
através de suas diversas refinarias localizadas em ponto.~
estratégicos do território nacional.
Disso resulta que os _postos de revenda, embora vinculados comercialmente a companhias diversas, inclusive
estrangeiras, com marcas próprias, obtêm o suprlmen to
de que ne_cessitam em refinarias da própria PETROBRAS.
É o caso, por exemplo, de Brasília, Goiânia e demais cidades circunvizinhas, cujo abastecimento é realizado exclu.sivamente através da refinaria "Gabriel Passos", de
Belo Horizonte.
Nas grandes capitais brasileiras, casos de São Paulo,
Rio de Janeiro, Recife etc., parte dos postos de revenda
abastecem-se nas refinarias da PETROBRAS e parte (na
proporção pequena de 20%-) nas refinarias particulares.
Inobstante issO, as empresas particulares de reveilda, nacionais ou estrangeiras, veridem e· divulgam o produto - gasolina ou óleo combustivel - como sendo da
marca a que estão vinculadas comercialmente.
Ora, tal fato está longe de corresponder à verdade
e ainda é terrivelmente cbntrárto aos interesses da nossa
empresa estatal de petróleo, responsável, ela só, pelo suprimento de quase todo o mercado (80% como já é dito).
E o mais grave em tudo isso é que tais empresas
particulares, com tal divulgação, querem dar ao público
consumidor a impressão de que o produto desta ou daquela marca é superior ou tem tais e quais aditivos especiais, quando, de fato, a gasolina ou óleo são de uma
mesma fonte refinadora, sendo impossivel referida discriminação por marcas. No caso de Brasil!a, jâ focalizado, tais produtoS vêm -de uma mesma refinaria e têm a
mesma qualidade, sejam adquiridos num ou noutros postos.''
Ao riosso ver, a proposição carece de fundamentos concretas
que possam justificar a sua aprovação.
Reveste-Se de um caráter meramente subjetivo. pois a motivação última da competitividade são os preços e não a fonte de
refino e, mais ainda, se aprovada, implicará em ônus mais significativo para os pequenos revendedores~ distorcendo, assim, os
c:?bjetivos preconizados pelo autor.
Do exposto somos pela rejeição do Projeto' de Lei da Câmara
n. 0 36/78.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1981. - Josê Richa,
Presidente - Alberto Silva, Relator - Arno Damiani - José
Lins - Luiz Cavalcante - Gabriel Hermes - Benedito Canelas
- José Frage:Ui - Bernardino Viana.
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É que, em 1943, qua~do foi consolidada a Legislação
T;rabalhlsta, havia, de, estabeleci111ento ofleial de crédito,
pratloamente, o Banco do Brasil.
A alteração aqui proposta, sobre atuallzar o dispositivo, virá facilitar a ®leJ.'ldede nos prooossos de n"'tureza
trabalhista, com maior .rede arrecadadora, sem desviar recolhimentos dos órgãos oflcials.
Há, por outro lado, necessidade de descentrallzacão
dos serviços de entidades ligadas no Governo, quase todos
,canallzados para o Banco do Bras.!!.

PARECERES N's 957, 958 c 959, DE 1981

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 12, de 1979, que
"modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de
1943".
PARECER N.0 957, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça
0

Relator: Senador Lenoir Var~as
O Projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados,
onde foi aJpresentado pelo ilustre Deputado Litiz Braz dá nova re<:lação ao parágra.fo únl<Jo do art. 881 da CLT, dispondo que, não
estando presente Q exeqüent.e, serã depositada a importância, medirunte guia, em estabelecimento oficial de crédito e não apenas no
Banco· do Brasil ou na Caixa Económica, como atuaimente.
2. Na Casa. de origem, foi o Projeto exanünado pela douta
Comissão de Constituição e .Justiça. Assim, à luz do mandamento
regimental exarado no art. 100, item m, alínea b, n.O 1 combinado
c!?m "? do art. lOO.z item I, n. 0 6, do Regimento InternO, ca.be-nos,
tão-so, a apreclaçao do mérito.
Nesse sentido, tendo sido o Projeto inicialmente distribuído Somente à douta Comissão de Legislação Social, protestou aquele
ó:rgãb técnico, pert.inentemente, pela distribuição da matéria tambélP. a esta Oomissão.
3. A oportunidade e a conveniência do Projeto são óbvias,
pois a alteração alvitrada, como bem salienta o Autor, atualiza. 'O
dispositivo, facilita a celeridade dos processos e descentraliza os
serviços de entidades ligadas ao- Governo, pondo, ademais, maior
soma de recursos à disposição. de outros estabelecimentos oficiais
de créd~to que não somente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica.
-4. Isto posto, opinamos, no mérifo, pela aprovação do Projeto, por oportuno e conveniente.
Sala das Comissões, 28 de nove:rn.bro de 1979. -Henrique de La
RocQue~ Presidente Lenoir Vargas, Relator - Aderbal Jurema
- Raimundo Parente - Bernardino Viana - Hugo Ramos Amaral Furlan - l\Iurilo Badaró - Moacyr Dalla. ....:... Almir Pinto.
PARECER N.0 958, DE 1981
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Franco Montorc
Cti...tfiprida a exigência do art. 100, I, n. 0 6, do Regi.mento :nnterno, retorna a esta. Comissão o presente Projeto de LCi, depois de
receber parecer 1avorivel da douta Comissão de ConstlJtuição e
Justiça.
~
Obj etiva a proposição modificar o- disposto no parág-rafo único do art. 881 da CLT, substituindo as expressões: "no Banco do
Brasil, ou na Caixa Económica Federal", por "em estabelecimento
oficial de crédito".
Na justificação, o ilustre autor do Projeto, Deputado Luiz Braga, alega que a medida preconizada viria não só facilitar a celeridade nos pr-ocessos de natureza trab-alhista, com maior rede de arrecadação, como descentralizaria beneficamente serviços de entidades ligs.das ao Governo, quase todos· canalizados para o Banco do
Brasil.
_ A essência do que dispõe o texto vigente nã<:~ é modificada mas
tão-somente, e de natureza mais abrangente, altera-se a forma de
depositar a importância reclamada.
Parece-nos salutar a medida pleiteada, razão por que opinamos
pela aprovação do pre'Sente Projeto de Lei.
Sala das comissões, 23 de outubro de 1980. - Helvídio Nunes
Presidente - Franco 1\-[ontoro, Relator - Humberto Lucena - Eu~
nice Micbiles - Jutahy Magalhães.
PARECER N. 0 959, DE 19&1
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Almir Pinto
Sob exame o Projeto de Lei da Câmara, de Iniciativa do ilustre
Deput..a.do Luiz Braz, que modifica- dispositivo da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de
maio de 1943.
Visa a proposição a dir- noVa redação ao parágrafo único do
art. 881 da CLT, e o autor assim justifica sua propositura.
"O dispositivo em vigor (~arágrafo único. do art. 881 da
CLT), determina que, na circunstância de est-ar ausente o
exeqüente, a importância seja depositada no Banco do
Bmsil ou na Caixa Econômica Federal e, somente na falta
desses, em estabelecimento bancário idôneo. Não há, assim, a opção rpor quaisquer outros estabelecimentos oficiais
de crédito, sólidos e idóneos que sejam.

Outubro de 19tH

Uma outra vantagem da alteração decorrente deste
1projeto, seria a colocação de maior soma :de recursos à dis~sição de. outros estabelecimentos oficiais de crédito, que
nao somente o Banco do Brasil e a Caixa Económica Federal, posslbllltando malor V<Jlume de depósitos e encaixe
e conseqüente eqültatividade."

Na Cãroa;ra dos Deputados, o Projeto recebeu pareeeres favorã veis das Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Le-

gislação Social, tendo sido aprovado em Plenário, na sessão de
21 de março de 1979.
Já no Senado Federal, manifestaram-se pela aprovação as comissões de C<>nstltuição e Justiça e de Legislação SOcial.
Trata-se
modificação que objetlva atua!lzar e wperfelçoar a
redação do parágra.fo único do a,rt. 881 da Consolidação daiS Leis do
Trabalho, agilizando os processos de natureza trabalhl.s.ta e ampliando a rede bancária autorizada a receber o depósito de importâncias reclamadas.

de

A m-odificação proposta é oporrtu:n,a e conveniente merecendo a
a provação desta Comissão de Flna;nças. ·
'
No que diz respeito ao ·aspecto financeiro, que nos cabe anallsar, nada temos a opor ao projeto.
A vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei da Câmara n.0 12, de 1979.

Sala das Comissões, 15 de outubro de llf81. - Franco Montoro,
Presidente - Almir Pinto, Relator - Martins Filho - Benedito
Canellas - Bernardino Viana. - José Fragelli - Amaral Furlan Saldanha Derzl - Lourival Baptista.
PARECERES r\l's 9611, 961 c 962, DE 19RI

sobre o Projeto de ,Le] do ISeDAdo n.o 182, de 197!1,
que "altera a redação dos §§ 5.0 e 6.0 do artigo 127 do
Decreto-lei n.o 200, de 25 de fevereiro. de 19671' .

~

PARECER N.0 960, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Moacyr Dalla

O projeto em exame pretende reduzir os valores fixados pelos
naiCior Agenor Maria, objetiva ,alterar a redação de _dispositivos do
Decreto-lei n.O 200, de 1967, a fim de que, segun<io expressões da
própria justificação, ffpara a realização de qualquer despesa pública de· valor igual ou superior a duzentas vezes o maior salã.rio
minimo vigente no Pais, será olJ:rigatória a realização- de concorrência pública, fica:ndo a to-mada de preço e o convite para va-

iores inferiores".

Ainc!a segundo o Autor do Projeto:
"COm .essa medida, temos convicção que rerão evi.tada.s muitas Irregularidades atua!mente praticadas nas vária;; esferas <lo Poder Público, ficando melhor defendido
o Erário Público".
Não concord,amos, naturaLmente, com essa acusação expressada na justificação do Projeto, já que a mesma não se fez respaldar de nenhuma comprovação ou sequer de referências sobre
quando e onde se ·praticaram irregulru-idades "nas várias. esferas
do Pode,r Públlloo".
PARECER N.0 961, DE 1981
Da Oomissão de Serviço P)íbllco Civil

Relator: 1Senador Gastão Müller
O projeto e mexame pretende reduzir os valores fixados pelos
§§ 5. 0 e 8.0 d art. 127 da Lei da Reforma Administrativa (Decretolei n.o 200, de 25 de fevereiro de 19871 para contrmação de serVlÇOS, compras e obras.

DJ..\UIO DO COI\GRESSO 1\..\CIO'\.\I. (Sl'l.,':lo II
0

2 .. Os §§ 5. e 6.o cio art. 127 do Decreto-lei n. 200/67 estão
assim redigidos:
"cll.rt. 127. São modalidades de licitação:
I - A concorrência;
n - a tomada de preç.os;
m - o convite.
0

§ 5. 0 Quando se tratar de compras ou serviços, cabe
realizar concorrência se o seu vu:to for iguatl ou superior
a dez mil vezes o valor do maior salário minimo mensal;
tom·ada de preços, se inferior àque,le va·lor e igual ou superior a cem vezes o valor do maior .salário mínimo mensal, e convite, se inferior a cem vezes o valor do maior
salário mínimo observando o disposto na alínea i do § 2.0
cio art. 126.
§ 6.0 Quando se tratar de obras, caberá. realizar concorrência se o seu vulto for igual ou superior a quinze mil
vezes o valor do maior .sa~ário mínimo mensal; tomada de
preços, se inferior àquele valor e igual ou superior a quinhentas vezes o valor do maior salário mínimo mensa.U;
convite, se inferior a quinhentas vezes o valor do maior
salário mínimo mensal, observando o disposto na alínea
i do § 2.o cio art. 126."
3. A redação que se pretende d.ar aos referidos <lispOsitlvos
tem o seguinte teor:
"&t. 127.
§ 5. 0 Quando se tratai d.e compras ou serviços, cabe
realizar concorrên_cia: .se o seu vulto for iguaJ. ou .supe·rlor
a 200 {duzentas) vezes o valor do maior .salário minimo
mensal; tomada de preçosj S·e inferior àquele valor e igual
ou superior a 100 (cem) vezes o valor d(l maior salário m1nimo mensal; convite, se inferior a 100 (cem) vezes o valor
do maior salário minimo, observando o disposto na alínea
i do § 2.0 do ar·t. 126.
§ 6.0 Será observado o mesmo critério previsto no
parágrafo anterior, quando
tratar de obras."
4. Na justificação da proposta, o a.utor reputa exageradameu te elevados os v~l()res que pretende ver substituídos e afirma
a sua convicr;ão de que o acolhimento d·a mesma evitará "muitas
irregularidad€s atualmente praticadas nas várias esferas do Podrer
Público, ficando melhor defendido o erário''.
5. Não -O·bstante .os nobres propósitos do .a:utor, entende-se
que a medida sugerida constituir-se-á em .insuperável. óbice à rápida e eficiente execução dos serviços administrativos, pela sua
excessiva rigidez, a~ém de conflitar c-om a orientação que inspirou
a elaboração do DL. 200/67, editado com o fito d.e facll!tar e descongestionar essas atividades.

se

6. Assim sendo, afigura-se inconveniente a materialização
do projeto em tela. Sua cori.versão em lei traria como conseqüência
a indesejável nivelaçã.<J das faixas estabelecld.as para ob~a;; e
serviços, " desvalorização do Reg!Sitro Oada;;bral atualmente em
vigor1 .a diminuição da importância da modalidade de concorrência,
no conceito moderno de licitação, promovendo, também, a obrigatoriedade de controles excessivos na fase licitatória, de custos
muito além dos risco.s administrativos, em testilha com o espírito
do Decreto-lei n. 0 200/67, muito especialmente com seu art. 14,
verbis:

'<&t. 14. O trabalho ad.mlnistratlvo será raclonallzado mediante si,mplificação de processos e .supressão de

controles que se evidenciare·m como puramente formais,

ou cujo cuSto seja evidentemente superior ao risco." (Grifos acrescenta·dos.)
7. Sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e funclona,l
- regulada em diplomas próprios - do administrador que causa
dano ao erário1 os v·alores fixados, vigentes nos §§ 5.0 e 6.0 do art.
127 do DL. 200/67 já esta.belecem razoável limitação ao discricionarismo da: autoridade contratante.
J\Jlte o exposto. opina-se pela rejeição do projeto.
Sala das Oomissões, 20 de maio de -f98[-- Agenor Maria, Presidente- Gastão Müller, Re1 ator - Lourival B3t}Jtista- Luiz Fernando Freire ,_ Bernardino Viana.
PARECER N.0 962, DE 1981

Da. Comissão de Finanças
Relator: Senador Affonso Camargo
De a U·toria do nobre Senador Agenor Maria, vem a exame
d.a Comissão de Finanças Projeto d.e Lei do Senado qU'e altera

J

a redação dos §§ 5.0 e 6.0 , d<> aDt. 127, do Deereto-lei n. 0 200,
d.e 25 de fevereiro d.e 1967.
E!m. sua J'ustificativa, destaca o autor, depois de mencionar
os valores e~ v1gor ref-er-entes às_ JJ.citações:

"Nsses valores, a nosso ve·r, são exageradamen.tte elevados, eru;ejando freqUentemente real!zações de tomada;;
de preços e convites, que não possuem, evidentemente, os
requisitos das concorrências públicas, propiciando irregularidades danosas ao Erário Público.
Por esse motivo-, preconizamos nova redação para os
questio·nados dispositivos legais, estabelecendo que para
a realização _de qualquer despesa pública de valor igual
ou superior a duzentas ve21es o maior salário minimo vigente no Pais, .será obrigatória a realização de concorrência
pública, ficando a tomada de preço e o convite para
valores inferiores.
Com oosa medida temos convicção que serão evitadas
muita;; irregularidades atualmente praticadas nas várias
esfera;; do Poder Público, ficando melhor defendido o Erário Público."
A proposição tramitou pe~a Comissão de Constituiçã.<J e Justiça que opinou pela tramltaçao por ser comtltuclonal e Juridico.
Jâ. a Comissão de Serviço Público Civil concluiu pela rejeição do
proj'etoJ
sob o aspecto financeiro - competência reg_!mental <!esta Comissão- entendemos que os limites propost?s sao ...excesSlva.mente
rígidos chocando-se. frontalment·e com a or1entaç.ao que presidiu
a elab~ração do Decreto-lei n . 0. 200,, de HJ$7, e buscou agilizar as
atividades administr111tivas*
Em que pesem os argumentos oferecidos pelo autor da prQIJJ<lsição consideramos procedentes as conclusões expendidas pela
comissão de Serviço Públlco Clvll, vazadas nestes termos:
"Assim sendo, afig.um-se inconveniente a materialização do projeto e·m t.ela. Sua conversão em lei traria como
conseüência a indesejável nivelação das faixas estabelecidas para obra;; e serviços, a desvalorização do Registro
(Jada;;tral atuaJmente em vigor, a diminuição da importância da modalidade de concorrência, no conoe:Lto moderno de
licitação, promovendo, ta.mí~ém, a obrigatoriedade de controles exce.ssivos na fa;;e Ilcltatórla. de custos mui!"'. além
dos riscos administrativos, em testllha com o espmto do
Decreto-lei n.o 200/67, multo especialmente com seu art. 14

verbis:
"cil.rt. 14. o •trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supres, são de controles que se evidenciarrem como puramente
formais, ou cujo custo seja evidentemente superior ao
risco." '(Grifos acrescentados.)

Sem prejuizo da responsa.bllidade civ!l, penal e funcional - regulada em diplomas próprios - cio ad.mlnistrador que causa dano ao- erário, os valores fixados, vigentes nos §§ 5.o e 6.o do art. 127 do Decreto-lei n.0 200/67,
já estabelecem razoável !imitação ao dlscrlelonartsmo d.a
autoridade contratante."
com o advento cio Decreto-lei n.0 200, de 25 de fevereiro de
1967 to! procedida a uma verdadeira ·reforma admlnl.strativa para
faciÚta.r e desobstruir as tarefas administrativas, especialmente
no que se refere a. contrataç-ão de- obras e serviços pela admini$tração pública.
A redução significativa dos limites constantes do aDt. J27 do
mencionado diploma legal viria onerar sobremodo o Poder Publico,
nas atlvidades d.e controle d.as licitações, com custos bastante
elevados.
Por outro lado, tramita no Congre.sso Nacional o Projeto <;e
Lei no 17 de 1981 (CN) que "atuallza os llmite.s de valor aphcávels a cllierentes mod.andades de licitações, simplifica a organisaçã.<J de cada;;tros de licitantes, e dá ot>tra;; providências".
Tr"'ta-se d.e proposição d.e_ !nlclatl.va do Poder Executivo, submetida à deliberação cio C<mgre.sso Nacional, nos termos cio § 2.o
d.<;> art. 51, da Constituição, em decorrência d.e estudos Pro.:<'did.os pelo Sr. Ministro Extraru-dinárlo para a Desburooratlzaçao.
A COOJ.issão Mista Incumbida de examinar e d.ar parecer sobre
o projeto, em reunião de 25 de agosto de 1981, opinou pe!a s;ra
aprovação. Consid.eran.do o prazo prlvi!egiad.o de sua tranutaçao,
será o projeto. apreciado em Sessão Conjunta do OOngresso Nacional.
Havendo, assim, nova disciplina em. relação aos valores propostos no projeto entendemos inoportuna a pre.sente iniciativa
cio eminente Senador Agenor Maria, que incide em matêria análoga.
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A v18ta do exposto, conclulmos pela prejucllc!alids.de do Projeto de Lei do Se<>s.do n. 0 182, ,de 1~9.
saia das Comissões, 15 de outu'bro de 1981. - Franco Montoro,
Pres!denJte - Affonso Camargo, Relator - Bernardino Viana Alm!r Pinto - Ma.rtlns Filho - Benedito Canlellas - AtnamJ
Furlan - Saldanha Derzl - Lourival Baptista - José Fragelll.
PARECERES N's 963 c 964, DE I~XI

Sobre o iProjeto de Lei do Senado n.O 127, de 1981,
que "altera a redação do § 2.0 do artigo 709 da {)onsolidação das Leis dac Trabalho, a;!>l"vada tpclo iD~to-lei n.O
5.452, de 1.o de maio de 1943"~
t
PARECER N.0 963, DE 1981

Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator:

Outubro dt> 1l)X1
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~enador

Raimundo Parente

. O eminente Sens.dor Aloy{Slo Chaves, com o Projeto de sua.
autoria que passamos a examinar, formula uma nova idéia a propósito das atribuições que devem caber ao Minlstro corregedor do
Tribunal Superior do Trabalho, o qual, como se sabe, é eleito
dentre os Ministros togados daquele Tribunal.
Para alcançar o objetlvo visado, a proposição altera a redação do § 2.o do art. 709 da OLT.

O Prqjeto, sob todoo os §.ngulos em que deve ser examinado, é
lnapacável, não fora o seu A ]ltor o reconhecido jurista que, à. sua
experiência politica, agrega à. sua personalidades um passado de
substa.nCiosa vivência no Judiciário.

Na verdade, compmvou-se equivocada a Intenção do legislador que dispensou o Corregedor das funções normais de Ministro.
como destaca a brilhante Just!flcação de fls. "afa.sts.do durante
dois anoo da bancada do Tribunal, o Corregedor desatuallza-.se da
jurisprudência e não vivencia a sua elarboração, o que prejudica.
simultaneamente o Tribunal e o próprio Ministro corregedor." Por
outro lado, sua ausência agrava o problema da carência de
'tquorum", dentro da· norma legal que, atingindo o Tribunal Superior do Trabalho, não encontra simllltude, por eoremplo, na Justlc;a Federal.
A Justificação do Projeto, enfim, esgota inteiramente os argumentos que convencem da conveniência de ::e alterar o mencionado dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho.
Ressalte-se, de igual modo, que o PLS n.0 127/81 continua
dispensando o Corregedor do 'l:.S.T. das atribuições de Turmas, mas
requer .sua· partlclpação, com voto, nas sessões do Pleno, "quando não se encontrar em correição ou em férias, ernOOra não relate
nem revise processos, cabendo-lhe, outrossim, votar em' incidente
de inconstitucionalidade, nos proces..o:;os administrativos e nos feitos
em que estiver vinculado por visto anterior à sua pOsse na COrregedoria/'
Em face das ~azões expostas, opino pela aprovação do Projeto
sob exame, elal>Orilido sob o rigor da boa técnica legislativa, harmonizado com a Constituição e .a sis~emática juridica, e, quanto
ao m-érito, merecedor do nosso apoio e dos nossos aplausos.
Sala· das C<>mi.sões, 16 de setembro de 1981. - Nelson Carruliro,
Presidente eventual - Raimundo Parente, Relator - José Fragelli
- Humberto Lueena - Martins Filho - Alm.it' Plnro - Amaral
Furlan - Bernardino Viana - Aloy>sio Chaves, sem voto - Aderbal
Jurema.
PAREOER N.o 964, DE 1981

Da Co:mlssã.o de Legislação .Sooial
Relator: Senador José Fragelli
O eminente Senador A!oy{S!o Chaves é o autor do presente projeto, que "altera a redação do § 2.o do art. 705 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei :n.0 5.452, de 1.0 de
maio de 1943".
A modificação objetlvs.da pelo projeto tem por fim atribuir
atlvidacle jurisdicional ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, garantindo~lhe voto nas sessões do Pleno, sem, contudo, estar
obrigad D a integrar as Turmas do Tribunal. Ressalva-se, ainda_, a
hipótese de estar ele em correlção ou em férias, além de não me
caber atribuição de relatar e revisar processos.
Assim, esclarece o ilootre autor da proposição que "o Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, espelhando-se
no consolldador, dispõe, no art. 24, que o Con·egedor-Geral ficará.
dispensado das funções normais de Min,istro, salvo quanto à matéria constitucional, .atos administrativos do Tribunal e os processos
em que se achai." vinculado em virtude de visto". Aduz que tal restrição é descabida, pois, proporcionando o afastamento do a>rre-

gedor da bancada do Tribunal, promove a sua· doesatualização em
face da jurisprudêl1cia.. além de se constituir em obstáculo à complementação de quorum do Tribunal, já tão deficiente à. vista da
impossibrid~de d·e convocação de .Tuízes substitutos, determinada
pela LOMAN.
A· ComiSsão de Cons~ituição e Justiça, analisando .os vários
a.sp.ectos da proposição, opinou pela sua aprovação, destacando,
além da constitucionalidade e juridicidade da matêrla, ta.n:ibêm
os seus aspectos positivos quanto ao mérito.
De fato, a m-edida consubstanciada na proposição do eminente
Senador Aloysio Chaves é da maior relevância para a Organlzação
Judiciária do Trabalho, uma vez que corrige distorção que se verifica na atuaJ. estrutura, proporcionando, além do mais, solução que
atende a evidentes reclamos do procedimento judiciário.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do presente

Projeto.

Saia das Comissões, 15 de outubro de 1981. - Ral.mund<> Parente, Presidente - José Fragelli, Relator - Humberto Lucena. Nelson Carneiro - Aloysio- Chaves, sem voto .
PARECER N'' 965, DE 1981

Da Comissão de Educação 'e 'Cultura.

·Sobr~ 'O

jProj.eto

de 1Lei da Câmara n. 0 4.7, C.e 1981} (n.o ,286-B, ide r1979, n:a-f

Câmara dos Deputa.das) que

'~estabelece

a !O·brigatoll'iedade

de· práticas agrícolas no ensilllO de 1.o 1e 2.0 ÇTaUS, nas esCo".las que menciana, e d.ek:rmina outras providências".

Relator: Senador Adalberto Sena
O Projeto em ·exame, de autoria. -do i:ustr.e D2putado Adhemar
.Ghi.si, estabelece a obrigatorledade de práticas. agricol·as, l;l.O ensino
de 1.0 e 2. 0 graus, em escolas localizadas na zona rural.
Em sua Justificação, o autor do projeto diz que:
4
'0 desenvolvimento do meio rural é oondiçao indispensáv-el ao equilíbrio da ativldade econômlco-financelra
do País, al~In de propL::iar n1ellior adequação socla.l .dG
homem ao meio em que vlve.
·

O aum-ento da produtividade agropecuária. sobre repr_ogre.s.so e bem.-e,~tar da nossa D01)Ulagão inb:?-rlorana, é ünper::J.t,i\·o e dec.-cr:r·êncin O·:!: UC~:::ir-. ·cxten.5ão territorial e cla nece.::::sária di.ve~·fifieac5.o dos n:eios de produção global.
·

pre~entar

Mais do que isSO, o projeto tem em mira ·a fixação do
hom€m às atividades agro·pastorts, através do estimulo
aplicado à. criança em idade escolar. quando melho·r se
pode moldar o c!dadão do amanhã. Pretendemos estancar
-o alnrman;.e êx9do rural, fruto do· canto de sereia das
grandes cidades, incutinC.o n1.. r.riança e no .zdole.scente
cr..si"":::.m..;iltos Ce oc~'ln~o prá~!co, teJ~d~n=.ê?s a:· marcar em
seu espirita o amor pe;a. terra .e pelo que dela se pode
tirar."
Argumenta o Ilustre autor <lo projeto que:
"Essa nova matéria, que intentamos adicionar ao currículo de ensino- de 1.0 e 2.0 gr:aus. deverá ser ministrada
por e.spec!alis;.as em extensão rural, preferentemente portadores de título universitário, em contato permanente com
o meio agrícola e com os problemas a ele pertinentes. Esses
profislsonais, parec-e, estarão m-:lhor habilitados para exerce:r a nova tarefa com a eficiência que se quer atingir.
D€ ac·ortlo com a Lei de Dlretrizes e Bases para o
.Ensino de 1.0 e 2.0 graus, os currículos "terão um núcleo
comum, obrigatório .em âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender, conforme as necessidades e p-osslbllidade.s concretas, às pecuaaridades locais, ao3 planos
dos estabelec:meiltos e à.s diferenças individuais dos alunos
(artigo 4.0 da Lei n.0 5.6S2, de 11 de ago.•to de 1971)". Eis
aí. o alicerc-e- central da proposição."
Sugere ainda, o ilustre Deputado Adhem:a.r Ghisi, que devam
ser celebrados convênios entre o Pod,?:r Público diretam.ente responsáveJ e entidad·es competentes .. a~ravés do Fundo de Participaçã,o dos Eotadoo, do D!strlto Federal e dos Municíp:os, para
evitar o aumento de despesa pública, sem a corr-espondente fonte
de custeio.
A pr:oposiçã-o tem, poiS, em vista atender às ne-cessidad'es do
mercado de trabalho local ou regional, procurando desenvolver a
produtivida<:le e a melhoria da apresentação dos produtos agrícolas,
fixando o flom-em interiorano às .ativ:dade.s agropastoris, e evitando 'o êxodo :ruraJ.
Prevê o projeto qu-e o emsino de práticas agricol'3:s serã ministrado pOJt profissionais de agronomia ou de veterinária, ec:;pecia-
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llzados -etn extensão rural e portad-ores de diplom 1 de curs'J de
nível médio ou super~or, qualificados para o magistério.
O tJtOjeto está de acordo com ~a--Lei de ri-iretrizes e Bases,
principalmente na parte de org:anização curricular, u:n'?. vez que,
-i:!lém dq núcleo com1.nn, a parte de fcrm~ç?io especial 8Stá voltada
n:n·a t:t. p·r.afisr::ionalização, atendendo à.s nece2sidades do mercado
de trabalho local.
Is"'o posto, somos pela aprovação d-o prese;nte Projet'O de Lei,
por considerá-lo conveniente e oportuno. -Sa~a das Oomissões, 8 de outubro de 1981. Adel·ba.l Jurema,
Presic;Iente - Adalberto Sena. Relator - E~micc. Michiles - .João
Lúcio - .João Ca:tnro.n.
PARECERES N's 96(>, 967 e 968, OE 1981

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.• 263, de 1980 que
uacrescenta parágrafo ao art. S.ó da Lei n. 0 5.890, de 8
juubo de 1973".
PARECER N.0 966, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador BernardinO Viana
O Projeto em exame, de iniciativa do Senador Nelson Carneiro,
objetiva assegurar aos contribuintes da Previdência Social, que a
data de início da aposentadoria seja a da entrada do requerimento.
Justificando a proposição, o autor alinha razões ponderáveis,
valendo destacar o .seguinte:
"Assim sendo, os ·segurados a que se referem os itens
III e IV· do artigo 5.0 da Lei Orgânica da Previdência
Social, ou seja, os titulares de firma individual e os diretores, sócios cotistas e sócios de indústria cte qualquer
empresa e, de outro lado, os trabalhadores autônomos,
devem encerrar suas atividades para obtenção da aposentadoria por tempo de serviço, nada impedindo, entretanto,
que voltem imediatamente após a exercê-las sem prejuizo
da percepção da mensalidade da aposentadoria.
Nada mais inaceitável. Realmente, o titular de firma
Individual que deseje ser aposentado p€!o INPS üeverá
encerrar suas atividades ou alienar o seu negócio, ainda
que possa. depois de aposentado, readquirí-lo. Do mesmo
modo, o segurado autónomo (m_édico, engenheiro, advogado e outros) fica obrigado a pedir baixa do Imposto
sobre Serviços e na respectiva entidade de fiscalização
de sua atlvidade profissional, conquanto lhe seja permitido montar, de novo, seu esclitórlo Ou gabinente de trabalho e reiniciar suas atividades profissionais, tão logo
obtenha. .sua. aposentadoria."
Evidentemente. se aos segurados referidos nos itens III e IV
do art. 5.o da Lei de Previdência assiste o direito de retornar à
atividade, não vemos porque sujeitá-los a sacrifícios e despesas
inúteis. especialmente quando dai não resultaram quaisquer benefícios para o órgão a que estão filiados.
_
Assim por se tratar de medida que não onera a Previdência
SOcial, dispensável, portanto, a indicação da fonte de custeio,
consideramos o projeto constitucional e, portanto merecedor de
aprovação.
Sala das comissões, 2 de dezembro de 1980:- Aloysio Chaves,
Presidente em exercício - BernardinQ Viana, Relator - Moacir
Dalla - Almir Pinto - Lenoir Vargas - Hugo Ramos - Leite
Chaves - Cunha Lima - Lázaro Barboza. - Orestes Quércia.
PARECER N.• 967, DE 1981
Da. COmissão d'e Legislação Social
Relator: Senador Aloysio Chaves
Objetiva o Ilustre Senador Nelson carneiro, com o presente
projeto, acrescentar um parágrafo ao artigo 8.o da Lei n.o 5. 890,
de 1973_, que dispõe sobre a aposentadoria por velhice pela Previdência SOcial.
A alteração proposta consiste em estabelecer que o direito à
fruição do referido benefício passa a ser, unicamente, a partir da
data do requerimento, eliminando, assim, a exigência do afastamento prévio de qualquer atividade exercida pelo segurado.
Sucede que, em fins do ano passado, foi sancionada a Lei n.0
6 .887, de 10 de· dezembro, que alterou diversos dispositivos da legislação da Previdência Social, entre os quais, o citado artigo 8. 0 ,
cujo parágrafo 1.0 passou a ter, exatamente, a redação propugnada
pelo emlnenta Senador Nelson Carneiro.

Nestas condições, perdeu o projeto a sua finalidade. motivo
pelo qual opinamos pela sua prejudlcialldade e seu arquiv3;mento.
Sala da.s Comissões, 4 de junho de 1981. - Raimundo Parente,
Presidente - AloY~Sio Chaves, Relator - Dejandir Dalpasquale Almir Pinto - Lenoir Varga.s - Franco Montoro.
l'ARECER N.0 968. DE 1981
Relator: Senador Bernardino Viana
Apresentou o ilustre Senador Nelson Carneiro o presente projeto de lei, objetivando acrescentar parágrafo ao art. 8.0 da Lei
n.o 5.890, de 8 de junho de 1973, no sentido de estabelecer a data da
entrada do requerimento como termo inicial da aposentadoria
por velhice dos segurados previ.sto nos itens Ill e IV do art. 5~0
da citada lei.
Em reunião da Comissão de constituição e Justiça, de 2 de
dezembro próximo passado, ~quele colegiado acolhendo o m~u
voto, manifestou-se pela constitucionalidade da proposição.
Encaminhada a matéria à Comissão de Legislação Social, pronuncioU-se ela pelo seu arquivamento, ao reconhecer a prejudicalidade do projeto por ter a Lei n.• 6.887, de 10 de dezembro del980
alterado a redação do.§ 1.o do supra citado art. 8.0 , da Le1 n. 0
5.890, de 1973.
Com efeito, a referida Lei n.o 6.8871 publicado no Diário Oficial
da União, em 11 de dezembro. portanto 9 dias após a deliberaç~o
·da Comissão de Constituição e Justiça, veio a.tender a pretensao
do Ilustre autor da proposição em análise.
A redação original do dispositivo em questão preceituava:
"A data do iniCio da aposentadoria por velhice será
a da entrada 'do respectivo requerimento ou a do afastamento da atlvidade por parte do segurado, se posterior
àquela."
A regra vigente, introduzida pela recente Lei n.0 6.887 reza:
'A data do início da aposentadoria por velhice será
a da entrada do respectivo requerimento."
Ora, a exclusão da hipótese do afastamento da atlvidade do
segurado, com início do benefício, induz à aplicação genérica. da
data da protocolização do requerimento, para os mesmos fins, indistinta·mente, a todos os segurados da previdência social.
Face ao advento da referida legislação entendo, também. que a
medida perdeu o seu objeto, dai porque opino pela prejudicalidade do projeto.
Sala das Comissões, 15- de outubro de 1981. - Franco Montoro,
Presidente- Bernardino Viana, Relator- .JQsé Fragelli- Martins
Filho - Benedito Canellas - Amaral Furlan - Saldanha Derzi Lourival Baptista - Alm.ir Pinto.
PARECERES 'l<>s 969 o 970, DE 1981

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n,o 66, de 1981
(n.O 1.412-B, de 1979, na Casa de origem) que ' 1dispõe
sobre a alienação de imóveis da União, nas condições que
menciona".
PARECER N.0 969, DE 1981
Da Conússã.o de M'!I.D.icípios
Relator: Senador AJmir Pinto.
A proposição que vem à deliberação -dessé órgão Técnico
acrescenta quatro· parágrafos ao art. 2.0 da Lei n.o 6.609, d~ 7 de
dezembro de 1978, que resultou na alienaçá<> de imóveis da União
localizadas nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das Graças e
Santa Alice,. no Conjunto Residencial Salgado Filho, Município
de Duque de Caxias e na Vila Portuária Presidente Dutra, Bairro
tle Gamboa, Município do Rio de Janeiro, ambos no Estado do
Rio de Janeiro.
Pelo referido art. 2.0, a alienação se fez aos locatários das
unidades residenciais regularmente inscritos no Serviço de Património da União, que não fossem proprietário.s de outros imó~
veis na área metropolitana do Rio de Janeiro e estivessem quites
com os respectivos aluguéis.
O projeto original, formulado pelo Deputado Peixoto Filho,
teve o objetivo precípuo de atender aos ex-empregados da antiga.
Fábrica Nacional de Motores S.A. Esses trabalhadores ao se retirarem da empr-esa, que passou a denominar-se Fiat Diesel Brasil S.A., foram excluídos do cadastramento do Serviço do Património da União, mas continuaram residindo nos imóveis que
ocupavam, em Duque de Caxias. onde se encontravam as Vila.s
Ope,árias da FNM.
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Na Justificação, -o autor do projeto informa que a transferência das ações da Fábrica Nacional de Motores, em fins de
1968, para a iniciativa privada, "a enorme área 11M industrial
que integrava seu património social foi transferida para o Governo Federal (Serviço do Património da União) como doação de
pagamento, aí incluídos o.s imóveis que ora s.e pretende alienar".
Esclarece, ainda, a Justificação que o .Serviço de Patrlmônio
da União permitiu que os antigos empregados da FNM continuassem com o imóvel, mediante aluguel. Todavia, muitos foram
despedidos, aposentados ou vieram a falecer, permitindo o surgimento de problema social que exige solução, pols o Serviço do
Património pa.s.sou a retomar os imóveis antes regulannente
ocupados. E, como a grande maioria reside nas aludidás unidades, há mais de vinte anos, impõe-se providência capaz de evitar
descontentamentos e injustiças.
Nas Comiosões e no plenário da Casa de origem, a proposição
mereceu aprovação, na forma do substitutivo da douta Comissã..J
de Justiça.
É evidente a oportunidade da solução proposta. outros grupos do mesmo nível e de análoga situação foram beneficiados por
medida semelhante. Isso impõe igual tratamento, pois a situação
apresenta iguais características.
Salienta-se, alnda, que a redação do § 1.0 permite que, falecido o empregado ocupante do imóvel, o cônjuge sobrevivente
ou seus herdeiros se subroguem nos direitos concedidos, desde
que satisfaçam os requisitos essenciais.
Opinamos, portanto, pela aprovação do presente projeto de
lei, que oferece oportunidade de solução de grave problema social, laten~ nas Vilas Operárias existentes em Xerém, Município de Duque de Caxias, e habitadas por antigos empregados da
extinta Fábrica Nacional de Motores.
Sala das ComLssões, 20 de agosto de 1981. - Lomanto .Júnior,
Presidente_- Almjr Pinto, Relator - Arno Damiani - Amaral
Peixoto - Tarso Dutra - Raimundo Parente - Aderbal Jurema
- Agenor Maria - José Caixeta.
?ARECER N.• 970, DE 1981

Da Comissão de Finanças
Relator: Senador José Fragelll.

De iniciativa do Ilustre Deputado Peixoto Filho, vem a exame
da Comissão de Finanças o Projeto de Lei da Câmara que dispõe sobre a alienação de imóveis da União, nas condições que
menciona.
Em sua justificativa ao projeto, salienta o autor:
"Os lmóveis localizados em Duque de Caxias - Xerem -, de que cuidam o presente projeto de Lei, são
constituídos das antigas Vilas Operárias da antiga Fábrica Nacional de Motores S.A., na época sociedade de
economia mista, hoje sociedade mercantil de direito privado, com outra denominação.
Com a transferência das, ações da Empresa para a
:lnfciativa privada, ocorrida em fins de 1968, a enorme
área não industrial que integra seu patrimônio social foi
transferida para o Governo __Federal (Serviço do Património da União) como doação cie pagamento, ai incluidos os imóveis que ora se pretende alienar.
Aos empregados da FNM que ocupavam a moradia
na data da transferência, o Serviço do Património da
União permitiu que eles continuassem com o imóvel, descontando em folha os respectivos aluguéis que a empresa
se incumbia de recolhê-los, em guia única, mensalmente,
aos cofres da União Federal
Mas acontece que nesse decênio muitos empregados
deixaram o emprego naquela Fábrica, por despedida, aposentadoria, ou morte, criando para eles próprios ou suas
famillas um problema social doloroso, pois o Serviço do
!Patrimônio da União retomava ditos imóvéls ou, quando
tolerava a permanência, não recada.st,rava o morador para
que passasse a recolher indlviduahnente os aluguéis.
Ainda, multas famillas residem nos referidos Imóveis,
sem solução de continuidade, há mals de vinte anos, tendo diversas dentre elas, um ou mais filhos trabalhando
na .sociedade mercantil, sucessora da Fábrica Nacional de
Motores S.A. acima citada, sendo o débito dessas famílias para com o Serviço do Patrimônio da União, em muitos ca.sos, de pequena monta. por ter tido inicio recentemente."
Na Câmara dos Deputados, a proposição tramitou pelas <J?missões de Constituição e Justiça, do Interior e de Eoononua,
Indústria e Comércio, que opinaram favoravelmente, tendo sido
aprovada em Plenário na Sessão de 19 de julho de 1981, na forma do Substitutivo da Comissão de Constituição e .Justiça.
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Já no Senado Federal, a matéria colheu parecer pela aprovação da Comissão . de Municiplo.s.
-Sob o aspecto financeiro, a União nada terá a perder e sob
o aspecto social entendemos que a solução proposta no -Projeto
vem ao encontro das necessidades e justas pretensões dos moradores que, há mais de vinte anos, residem nas Vilas Operárias
da antiga Fábrica Nacional de Motores S.A.
.
A medida consubstanciada no projeto é capaz de evitar lnJustiças e descontentamentos. Está reveotida de significativos aspectos sociais e constitui-se em providência semelhante a. outra.s: já deferidas, por Lei, para localidades em caracteristlcas
Iguais às do presente projeto.
Nada vemDs que se possa opor ao projeto destacando a eonvenlência e oportunidade da iniciativa sob éxame devidamente
fundamentada na justificativa.
'
A modificação proposta na Lei n.o 6. 609, de 7 de, dezembro
de 1978 é de toda a procedência.
Face ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
da Câmara n.o 66, de 1981.
Sala daas Comissões, 15 de outubro de 1981. - Franco Montoro, Presidente ____,_ José Fragelli, Relator - Alfonso Camargo Almir Pinto - Martins Filho - Benedito Canelas - Amalrnl
Furlan - Lourival Baptista - Bernardino- Viana.
PARECERES N's 971 c 972, DE 19XI

Sobre o 'Projeto de Lei da Câmara n.• ,5 de 1981 (n.0
3. 035, de _1980, na Casa de origem), que "aÍtera o artigo
1.0 da Let n.o 6.226; ~e 14 de julho de 1975, que dispõe
sobre a contag.::~ rec1pro~a de tempo de serviço público
federal e de ativ1dade pnvada, para efeito de aposentadoria,. e dá outras providências".
PARECER N.O 971, DE 1981
Da Comissão de Segurança Nacional

- Rela to r: Senadctr Agenor 1\Iaria
Jl; Lei n. 0 6.226, de 14 de julho de 1975, estabelece, no seu
artigo 1.0 , o .seguinte:

"Mt. 1.0 Os funcionários públicos civis de órgãos da
Administração Federal Dlrete e das Autarquias Federais
que houverem completado 5 (cinco) anos de efetivo exercício terão computa-do, para efeito de aposentadoria por
invalidez, por tempo de serviço e compu -sória, na forma
ela Lei n. 0 1. 711, de 2.8 de out!'bro de 1952, o tempa de
serv1ço presl.ado em atiY1dade vmculada ao regime da Lei
ll:.0 3.807, de 26 de agosto de 1960, e legislação subsequente."
O projeto de lei que vem ao exame desta Comissão objetiva
estender taa beneficio aos m!IiteTes que tenham exercido atlvldade
privada antes do ingresso nas Forças Armad·~.s.
Por iniciativa do Presidente da República (Projeto de Lei
n.o 33,
1980-0N, que resultou na Lei n.O 6.864/80) .a contagem
reciproca de t€-lllpo de serviço para a,posentadoria foi estendida
a-os servidore,s estaduais e municipais. Em face da redação da
referida Lei n.O 6. 864/80, o.s militares dos Estados passaram a te•r
direito à reciprocidade de que trata: a Lei n.o 6. 226/75. Todavia
os militares federais, não. E é .para sanar esse descompasso quê
foi apresentada a proposição em estudo.
Diz o autor, na justificação, que numerosos profissionais liberais, antes. de ingressaram nas Forças Armadas, trabrulharam em
empres,as ~pr:v·ada:;. pita o c-~.so de médicos, dentistas, biaquimicos
e farmaceut-1oos 1numeros do.s quais recolhiam contributções para
a ~revidêncl~ .Social. As·-sim, considera o autor que seu projeto
procur~~ C·Drrlgu ~ist?~çãc e . tratamento diferenciado inju.stificávels, ante os pnnc1p1os da 1S0:2omia e eqilldade que dev~m inf~?rm,ar a elaboração de todo ato legislativo".
'
D~ acordo com a Con:3t.ituição (art. 57, V) é da competênt!ia
e~clus1va do Presidente da Repúb~ica a iniciativa: das leis que
disponham .so·bre servidores públicos d·a. União seu regime jtni.d'íco
provi·me_n~ de_ ~argos públicos, estabilidade' e aposentadoria d~
Iunciona·no.s CIVIS, reforma e transferência de militares pa·ra a
ina:t!vldade.
Entretanto, a Comissão de Constituição e Justiça da Câm·arJ.
enfa~iza. qu-e "a proposiç~o não f·ere as limitações de natureza
constltuc10na1 e nem atenta co:atra o princípio da juridicidade".
Tanto que os. ~rg5.os Técnicos c o Plenário daquela casa aprovaram a matena, na forma do Substitutivo da aludida CC'.T.
Ora, do· ponto de vista de·:sta Comissão, nenhum óbice pode
ser levantado contra a matéria em exame· pelo contrário a harmoniz-ação de inte,resses é sa·lutar à .segurànça nacional. E a proposição cogita de estabelecer eqüidade.
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:Somos, portanto, pela: aprovação do presente .projeto de lei
q_ue, n,a: verdade, corrige distorção existente.
~ala das COmissões, 7 de ma!o de 1981. Dinarte Mariz,
Presidente - Agenor Maria, Relator - J.\l:auro Benevides - Benedito Ferreira - .José Fragelli - Gastão Miiller.
PARECER N.0 972, DE 1981
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador Martins Filho

Sob ex>ame o Projeto de Lei da Câmara que altera o art~go 1. 0
da Lei n.o 6 .226, de 14 d·e julho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de s-erviço público federal e de atividade
privada, para efeito de aposentadoria, e dá outrrts providências.
A propos;ção_ ~ de-iriiciativa do -ilUstre_ D-eputado Braga Rr.:l,mos,
que a.sslm a JUSttf1ca:
1
' Existem
numeros-os profissionais liberais que. mediante concurso de títulos e provas, ingressaram nas Forças Armadas. Entr-e ele·s contam-se médicos dentistas
?io;tu~micos, f_armacêuMco.s, para referir-me, sllUpiesmente:
a area de saude.
Muitos deles, anteriormente, exerciam ativiÇ{ades privadas, recolhiam contribuições à Previdência: e não lhe.s
a.ssiste o direito de contar esse temoo e de somá-lo ao
tempo de serviço público, prestado ·às Forças Armadas,
para efeito de aposentadoria, porque,_ inexplicavelmente,
ficaram à margem da Lei n.o 6. 226/75.
Nessa:.s condições, e para fazer valer v. princípio constitucional da igualdade de todos perante a lei, o presente
projeto faz justiça, dist.libuindo, com mais eqüid.ade, os
benefícios da Lei n. 0 6.226_, de 1975, e.scolmando-a da
característica discriminatória de que hoje se reveste."
Na Câmara d'os Deputad-os, man.iféstaraJm-se favoravelmente
a.s· Comissões de Constituição e .rustiça, de Serviço Público é de
Finanças, tendo .sido a matéria aprovada em Plenário, na aessão
de 9 de março de 1981.
Tramitando no Senado Federal, opinou a Comissil.o de Segurança Nacional, pe·la aprovação.
Objetiva o proJeto e>liminar discriminação constante do texto
da Lei n.O 6 .226, de 197'5, assegurando aos militares a contagem
do tempo de serviço na iniciativa privada, antes do seu ingresso
nas Força;.s Armadas, através de inclusão de parágrafo único ao
a•rtlgo 1.0 da mencionada Lei.
SOb o aspecto financeiro - competência regimental dra comissão de Finanças - nada temos a opor ao projeto, destacando
a justiça: da proposição ao estender aos militares a computabllidade do tempo de serviço, na forma já assegurada aos servidores
Civls.
Devemo~ s·a.lientar que a contagem recíproca do tempo de serviço para apos€nta<loria já foi estendida aos servidores estadua:ls
e municipais pela Lei n.O 6. 864, de 1980.

Face ao ""Jl{JSto, concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei <la Câmara n.O 5, de W81.
Sala das Comi.s.sões, 15 de outubro de 1981. - Franco Montoro,
Presidente - .Martins Filho, Relator- Benedito Canellas - Almir
Pinto - José Fragelli __. Bernardino Viana - Lourival Baptista
Saldanha Derzi - Amaral Furlan - Affonso Camargo.
P \RECERES
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Sobre o Projeto de Lei do Senado n. 211, de 1979, que
·'altera dispositi'~'O do DeCreto-lei n.o 389, de 26 d~ c;I-:zerobro de 1968, para o fim de estabelecer novo cnt.eri.o de
início dos efeitos pecuniários decorrentes de trabalho msalubre ou pel'iculoso".
0

PROJETO N. 0 973,. DE 1981
Da. Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Tancredo Neves
O nobre Senador Orestes Quérc!a, com o PLS n.O 211/79,
de
sua autoria, propõe nova redação para o caput do art. 3. 0 do Decr.Pto-lr.i n.o 339 de 26 de dezembro de 1968, a !im de que, ao
effipregado que t'rabalhe em condições de insalu_?ridade ou ~e periculosidade, os efeitos pecuniários dessa situaçao o apro!:e1tem a
partir do instante em que ·co:tne_çou a exercer suas fungoes.
Pela lei vigente, ~s efeitos pecuniários userão devidos a contar
da data do ajuizaroento da reclamação".
A .Justificação do Projeto pance-me perfeita, sintetizando com
brHhantismo a procedência da ""'roposiçao.
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Na verd3.de, não é socialmente justa a regra que, em relação
ao trabalho insalubre ou perigoso1 reconhece efeitos pecuniários
somente a partir da reclamação judicial do prejudicado. Os danos
à saúde sofridos pelo empregado, notadamente nos serviços insalubres, efetivaram-se a partir do. dia em que ele se iniciou nas
suas difíceis tarefas, e não na data da reclamação formalizada
perante a Justiça.
Por outro lado, é de se presumir que a ausência de reclamação
do. egtpregado deveu-se Integralmente à sua desproteção social:
ou nao reclamou por ignorância da lei e carência de patroclnio
sindical, ou não podia reclamar porque o Poder Público. falhando
r1a sua missão específica, não atestara oportunamente as condições de insalubridade e de periculosidade do trabalho desenvolvido
em determinadas tarefas.
O Projeto, a meu ver, harmoniza-se com as exigências constitucionais, adequa-se à estrutura juridica braslleira e, no mérito,
merece lrrestrlto apoio e estimulo.
Isto posto, op!namos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1979. - H~nrique de
La Rocque, Presidente - Tancredo Neves, ~Relator - Franco Mon ..
toro - Nelson Carneiro - Lenoir Va.rgas, com restrições - Murilo
Badaró - Cunha Lima - Moacyr Dalla.
PARECER N.• 974, DE 1981
Da Comissã.o de Legislaçã.o Social

R•lator: Senador Raimundo Parente
Com a proposiçao sob exame, intenta o !lustre Senador Oresues Quércia, estabelecer novo critério de inicio dos efeitos pecuniários decorrentes de trabalho insalubre ou periculoso.
Ocorre, todavia, que1 para conseguir es.te objetivo, sugere-se
a alteração de dispositivo do Decreto-lei n.O 389, de 26 de dezembro de 1968, texto legal expressamente revogado pela Lei numero
6. 514, de 22 de dezembro de 1977.
atualmente tais efeitos pecuniários são devidos a contar da
data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados
pelo Ministério do Trabalho, respeitad~ as normas do art. 11 da
consolidação das Leis do Trabalho, e nao mais a partir do ajiÚI'amento da reclamação como preceituava o art. 3.0 daquele Decretolei.
A Conferência Nacional da Indústria. entidade sindical de
grau superior e órgão consultivo do Poder Público, de acordo com
o que dispõe o art. 513, letra d, da OLT, manifestando-se sobre a
matéria em apre-ço, sustentou o seguinte:
"Anteriormente ao Decreto-lei n.O 389, era viva a controvérsia
a respeito dos €feitos de sentença. Deveriam ser contados após a
sua Javratura ou abrangeriam o tempo pretérito, com a l!:mltação
da prescrição bienal? o Prejuigado n.0 29 do TST inclinou-se pela
última tendência.
Em qualquer hipótese, porém. o assunto repousava sobre terreno movediço, sujeito ao procedimento da parte e aos levantamentos perlclals.
A Lei n.• 6.614, de 22-12-77, veio afirmar, de maneira inquestionável, o momento, a partir do qual, se tornam devidos os adicionais em causa.
Assim. os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de. Insalubridade ou periculosidade tornam-se devidos a
partir de inclusão da respectiva atfvidade nos quadros aprovados
pelo Ministério do Trabalho, respeitada a prescrição bienal.
O projeto de lei em questão, diversamente, .pretende demarcar
o início do_ direito "a contar do momento em que o empregado
começar a exercer a função". O que significará essa expressão?
Certo que outra, vez se pretende jogar a aferição concreta da
situação excepcional aos exames periclais, às argülções de testemunhas, às lides judiciais.
Ora, o mérito da le1 em vigor é exatamente dirimir tal tipo
de Indagação pela simples aver!guaçã.o de listagem procedida pelo
Ministério do Trabalho. Tem-se argüido que o direito na.sce do
"fato~insalubridade" ou do "fato-periculosidade", fiel ao princípio
",ex facto jus oritur" - o direito se origina do fato.
Mas como se ter o "fato-insalubridade" ou o "fato-periculosidade" como existentes?
O direito sempre se acerca do_ conceito de segurança. A insegurança não se compadece com a eerte"" Jur!dica.
A garantia das partes, empregado e -em.ptegador, no caso concreto, está na aferição prévia e efetuada pelo Estado, em relação
às atividades ou grupos de atividades consideradas perigosas ou
insalubres. Se demarcadas pelo Estado as Ativldades cuJo desempenho possa trazer os riscos da periculosidade ou insalubridade,
não pode o empregador alegar ignorância da circunstância para
escusar-se ao pagamento dos adicionais.
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Também não será ele colhido pelo elemento surpresa quando,
em decorrência de perícia processada em reclamação individuada,
se concluir pela insalubridade da atlvidade.
Os efeitos financeiros próprios ao trabalho nas mencionadas
condições de excepcionalidade são devidos, é claro, por decorrência
dos fatos em si mesmo.
Mas o reconhecimento dos fatos, isto é, se a atividade é ou
não insalubre, foi dado ao órgão público competente que elaborando os quadros previstos na lei e os publicando, torna inconcusso o assnnto.
---.Não há porque, a nosso ver~ alterar o critério estabelecido pela
presente Lei n.o 6. 514.
Na hipótese de processo judicial de verificação de insa!ub.ridade ou periculosidade o projeto pretende assegurar as parcelas
vencidas antes da ação.
A lei, de maneira acertada, pre-vé sempre a prescrição bienal
mas, em contrapartida permite ao sindicato atlvo procedii?en~
para a r-eivindicação, em benefício dos associados, dos ad.ic10na1s
e-m causa.
Assim, por todo o exposto, esta Confederação Nacional da
Indústria, Elanifes..;a o SL~~~: pont·o de vista contrárío ao· projeto
em apreço, que, em síntese, ~epresenta, apenas, uma tendência
doutrinária não sufragada pelo Congresso Nacional ao aprovar, em
fins d·e dezembro do ano de 1977, a Lei n.• 6. 514, que deve seguir
o seu curso, provocar experiência de que se poderá extrair, ai
então, o seu total acerto ou a conveniência de retificação de
rumos."
Ademais, há que se ressaltar, a Comissão Interministerlal de
Atualização da Consolidação· das Leis do Trabalho, constituída
de renomados juristas, entendeu conveniente a redação dada àquele dispositivo pela Lei n. 0 6 .514, de 22 de dezembro de 1977, tanto
que a mant.eve no Anteprojeto que· elaborou.
A vista do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei do
Senado n. 0 211, de 1979.
Sala das Comissões. 13 de novembro de 1979. - Lenoir Vargas,.
Presidente Raimundo Parente, Relator - Eunice Michiles - Jutahy Magalhães - Moacyr Dalla.
PARECER N.• 975, DE 1981
Da Com_issão de Finanças
Relator: Senador Almir Pinto

Apresentou o ilustre Senador Orestes Quércla o presente projeto. o qual objetlva atribuir nova :redação ao caput do art. 3.0,
do Decreto-lei n.0 389, de 26 de dezembro de 1968.
A Comissão de Constituição e .Justiça pronunciou-se pela constitucionalidade e juridicidade, além de manifestar lrrestrito apoio
c estímulo à medida, no que concerne ao mérito.
Alertada pelo documento encaminhado pela Confederação Nacional da Indústria, opinou pela rejeição da proposição a Comissão de Legislação SOCial.
Inadvertidamente, a Sugestão em tela propõe a revogação de
dispositivo legal €Xpressamente revogado.
Trata-se da discipl!nação dos adicionais de insalubridade e
periculosidade, originalmente regulados pelo Decreto-lei n.• 389,
de 1968, cuja vigência estendeu-se até o advento da Lei n.0 6.514,
de 22 de dezembro de 1977, que modificou dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho.
Com efeito, o preceito contido no art. 19ü da Consolidação,
introduzido pela Lei supramencionada, fixa critérios diversos daquele que a proposição visa a alterar.
Enquanto que o referido diploma, expedido em 1968, estabelecia que os adicionais decorrentes do trabalho nas condições de
insalubridade e periculosidade seriam devidos a partir do ajuizamento da reclamação, o texto em vigor fixa, como termo inicial,
a data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados
pelo Ministério do Trabalho, respeitado o prazo prescricional de
dois anos previsto no art. 11 da Consolidação, aprovada pelo Decreto-lei n.• 5.452, de 1. 0 de maio de 1943.
A norma em qu·estão tem aplicação, tão-somente, nas hipóteses em qu-e o empregado jã exercia a atividade que, posterio~
mente, veio a ~er declarada insalubre ou perigosa, não tendo eflcác:ia para os demais casos.
Veriiica-se, pois, que o projeto em exame carece de jurldicldade e afronta a técnica legislativa a ser observada na elaboração
da ordem jurídica, dai por que opinamos pela sua rejeição.
Sala das Comissões, 15 de gutubro de 1981. - Franoo Montoro,
Presidente- Almir Pinto Relator- Martins Filho- llea'nardino
Viana - Benedito Clanená.s - Amaral Furlan - Saldanha. Derzi
- Lonrival Baptista - José Fragelli.
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PARECERES N's 976, 977, 978, 979 c 980, DE 19HI

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo jn.0 i15, ~e jl980
(n.o 50-B, de 1980, na. Câ.m:ara dos Deputados), que
"aprova iO texto do Protocolo ;\.dJclonai. ao Aoo:rdo de Previdência Social Brasil-Espanha, de 25 de abril de 1969, celebrado entre o Governo da República (FedeNttiva ~ Brasil
e o G<>vlerno da Espanha, em BrasUia, " 5 ik!o ~ de
1980".
PA.REOER N.0 976, DE 1981
Da Comlssão de Relações Exterl.....,.,
Relator: Senador Nelson Oarnelro.
Após ter sido aprovado pela CâJnara dos Deputados, chega a
esta Casa do Congresso Nacional, para os flns prevtstos no artigo
44, inciso I, da CO!llstltuição, o texto do Protocolo Adicional ao
Acordo de Previdência Social Brasll-Espanha, de 25 de abril de
1969, celebrado entre o Governo da Repúbl!ca Fede"atlva do Brasil
e o Governo da Espanha, em Brasilia, a 5 de março de 1980.
A Chancelaria Nacional, na Exposição de Motivos constante do
processado, ressalta a conveniência de ser o ajuste em pauta ratificado vez que tem como objetivo primordial "estender os benefícios de assistência médica aos nacionais brasileiros na Espanha e
aos nacionais es;panhóls no Brasil".
O tratado que ora nos é dado examinar tem, manifestamente,
o caráter de suplementar!edade ao .primeiro pacto firmado entre
as duas nações (1969) no campo pre'i'ldenclário, evide<nclando-se
outrossim o desejo de ampliar a área de abrangência dOI! respeetivos sistemas.

Cotejando os artigos introdutórios do texto primitivo e do
presente, verificamos que, em relação ao Brasil, passarão a integrar o rol dos benefícios suscetíveis de serem invocados pelos trabalhadores espanhóL,, quando em território nacional, aqueles referentes a:
1) a.ssistêncla farmacêutica e odontológica tanto no âmbi·to
8Jll1bulatorial como no âmbito hospitalar;
2J Incapacidade permanente;
3) acidente do trabalho e doenças profissiona:Ls; e
4) salário-fam!lla.
Em contrapartida, poderão os trabalbadores brasileiros, quando no exercido .de .seus misteres em território espanhol, igualmente .pleitearem os beneficios prevldenciários previstos na legislação daquele País referentes aos setores supramencionados e ainda
os que dizem respeito a:
1) pensões por morte devidas aos beneficiários; e
2) proteção famll!ar, exceto o subsidio municipal.
Cumpre acrescentar, ainda no que tange o campo de abrangência do Protocolo, que os regimes especia!.s prevtstos para ruricolas, marítimos, ferrovjários, mineiros, representantes comerciais,
artistas, autónomos, escritores, domésticos, toureiros e ·civis em
_g-eral que trabalhem em estabelecimentos militares, terão plena
incidência, ta·nto na Es-panha como- no Brasil.
C.a.so uma, das Partes Contr:atantes venha a criar novo regime
previdenciário .ou estender os vigentes a outras categoria.s, deverá
comunicar o fato. à Oll:tra. a qual terá o prazo de três meses, contados da notificação, para se opõ-r às inovações, valendo o silêncio
como aceitação tácita.
seguindo a orientação universalmente consagrada em matéria
de pactos internacionais, o presente a+o internacional acolhe o
principio ela reciprocidade de tratamento ao declarar, em .seu
artigo II, que tanto os trabalhadores espanhó!.s, quando no Brasil,
como os trabalhadores brasileiros, quando na Espanha, "terão os
mesmos direitos e obrigações que os nacionais do Estado Contratante em cujo território se encontrem". Estabelece, entretanto, o
artigo subseqüente determinadas exc-eçõe.s quanto à aplicabilidade
da legislação nacional aos ~trangeiros egressos do outro País signatário quando se tratar de:
1 - trabalbador designado 11ara prestar serviços no exterior
por período inferior a doze meses;
2 ~ pessoal de vóo empregado :Pelas empresas de transporte
aéreo;
3 - membros da tripulação de navio reglstrado.em um dos
Estados Contratantes.
!Ta: 1·-efei·idas hipóteses, os empregados soment·e f.arão jus aos
beneficias prev!.stos na legislação prevldenc!ár!a do PaLs de origem.
Especial .atenção merece o parágrafo 3.0 , do já referido artigo
m. do Protocolo em pauta. O dispositivo confere "à.s autoridades
competentes de amboo os Estados Contratantes.,, o poder de "ampFar. suprimir ou modif:ca.r em casos particulares ou relativ::n:nente
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a. determinada.; cateB<Jrtas prof!S1sona!s, "" exceções enumeradas
no parágrafo anterior". Considerando que as ressalvas ao principio
geral fç_ra.m expressa e taxativamente enunciadas no corpo do tratado, nao no.s parece licito admitir que as autoridades admii;L:I:stra.tivas possam vir a adJ.tar outros casos segundo .suas converúências
esporádicM. A nos,>O ver, o estatuido no citado parágrafo 3.0 Implica numa autêntica delegação de competência vedada pelo teito
da Carta Magna (art. 6, § único). De resto, cumpre acrescemtar
que a faculdade que se pretende outorgar poderá, .segundo o uso
que dela. seja feito, atentar contra o princípio da lsonomia legal
(art. 153, § 1.0 da Oonstltu!çãol. Por todos estes motivos acreditamos que o referido parágrafo deve ser objeto de reserva.
A fim ~e !acllitar a aplicação do ajuste, são prevlstWI med!dM
desburocratizantes <;>m dlver.so.s artigos, cumprindo salientar as seguintes:
- exttngue-se .a obrigação de traduzir, visar e legal1zar os
documentos que tenham tramitado pot uma das entidades gestoras
(Art. XVI, 2);

- posslbllldade de apresentar requer!m<mtos e documentos a
qualquer das entidades gestoras para. f1n.s de preservar adquirir
ou reivindicar direitos (artigo xvm e XIX); e
'
- f.aculdade outorgada aos agentes COnsulares. para representar, seu mandaW especial, os nacionais de seu próprio Estado
perante a.s entidades previdenclár!W! do outro. (artigo XXl.
As demals cláusulas do tratiLdo dizem re.spe!to à. matéria previdenciária. propriamente dita e serão melhor analisadas pela
douta Comissão de Legl8!ação Soelal.
o presente ato !ntemaclonal Insere-se no contexto de uma
tendência que vem pouco a pouco se impondo em todos os recantos do mundo, qual seja o de conceder a mals i!illlPla e abrangente
securidade sacia.! a todoo os trabalhade>res. O lmi!Sl'ante que enfrenta Inúmeras dificuldades ao deslocar-se de um País para o
ou(;ro não deve ficar al!jado dos benefleios previdene!ár!os reconhecidos aos demais obreiros, mormente se levarmos em consideração que contribui sobremaneira para o progresso e desenvolvimento da pátria que o acolhe.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação da matéria na !omna
da seguinte:
lllM!E'NDA N.0 l-ORE

(Substitutivo)
Art. 1.0 Fica aprovado o texto do Protocolo Adicional ao
Acordo de Previdência Social Br.asil-Espanha. de 25 de abril de
1969, celebrado. entre o Governo da Repúbl!ca Federativa do Brasil
e o Governo da Espanha, em Brasilla, a. 5 de março de .1930, com•
reserva quanto à. al!nea 2, do a.rt!B<J m.
·

Art. 2.• Este Decreto Legislativo
aua publ!cação.
·
Art. 3: 0 . Revogam-se

~tra

em vigor na data de

as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 1980. - Lom.anto Júhior,
Presidente em exercício - Nelson Carneiro, Relator - José Richa
- Lulz Fernando Freire - Mendes ()anale - Paulo Brossard A1mir Pinto - . Aioysio Cba.ves.
PAREOER N.0 977, DE 1981
Da Comissão de Constituição e :Justiça.
Relator: Senador A1mir Pinto.
T~o recebido parecer conclusivo pela aprovação, na forma
do sub.st1tutivo ·aiJlresentago na douta Coml.são de Relaçõés Exteriores, chega a este órgao, para os fins regimentaiS, o texto do
Protocolo Adicional ao Acordo de Previdência SOcial Brasil-Espanha, de 25 de abril de 1969, celebrado entre o Governo da República
:F'ederatlva do Brasil e o Governo da Espanha em B<asilia a 5 de
março. de 1980.
'
'

A matéria é oriunda. de Mensagem Presidencial devidamente
acompanhada '!e Exposição de Motivos do Senhor Mm!stro de Estado da.s Relaçoes Exteriores, onde se esclarece que o ajuste objetiva estender aos nacionais brasileiros que se encontram. na Espanha e aos naclonais espanhóls que se encontram no Brasil os be
neflcios da assistência médica concedida pelos respectivos BlsOO::
mas pr~videnclários.
cumpre, antes de tudo, lembrar que, em 1969, foi firmado
entre os dois _Estados um _Acordo sobre Previdência. S<lclal que
já l'_!evia a mutua. concessao de uma série de benefícios aos cidadaos dos dois paJ.Ses. O que se deseja com o presente ProtocOlo
é tornar a seguridade SOCJ.al mais abrangente concedendo acis
trabalhadores de uma e outra nação os d!re!tOO enumerados no
artigo primeiro, quando no território da outra Parte.
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Acolhendo o principio da reciprocidade de tratamento determina o ajuste em questão, em seu artigo segnndo:
'
"As legislações enumeradas no Artigo I, vigentes,
respectivamente, ·no Brasil e na Espanha, apliear-se-ão
!gua!men te aos trabalhadores brasileiros na Espanha e
aos trabalhadores ·espanhóis no Brasll, os quals terão oa
mesmos direitos e obrigações (lue os nacionais do Estado
contra.tante em cujo tr>..-rrttório se encontrem."
Consoante se vê da leitura do art. 153 da Constituição não
admite o ordenamento jurídico interno que se estabeleça dtVersi~!,~e de tratamento entre nac!onals e estrangeiros aqui residen''A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangelros residentes no País a inviolabili(f'ade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos ~eguintes termos:"

o preceito de direito internacional - reciprocidade de tratamento - guarda pois perfeita simetria com o seu siml!ar a nível interno - isonomia legal - sendo desta forma o conteúdo
~~u~~~=~ artigo II perfeitamente adequado à.s exigências consJá o artigo m do ato internacional sob exame arrola um·
determinado número de hipóteses em que o trabalhador, embora
encontrando-se flsic&mente no território da outra Parte, não fa:r:á jus aos benefícios previdenciários locais por se estabelecer
uma presunção que, em tais casos, permanece ele de fato mal.S
!!gado à pátria de origem. As exceções assim previstas, no próP!"lo corpo do ajuste, não nos parecem ferir qualquer principio
jurídico Interno.
Entretanto, como bem notou a douta Comissão de Relações
Exteriores, o mesmo artigo, em seu parágrafo segundo, concede
à.s ''Autoridades Competentes de ambos oa Estados Contratantes"
o poder de ''ampliar, suprimir ou modificar, em caso·s particulares ou relativamente a determinadas categorias profissionais", o
elenco de exceções ao princípio ~eral fixado no caput.
Com relação a esta faculdade concedida aos órgãos executivos dos -4ois países, observou o nobre Relator na Comissã.o que
nos preced-eu no exame_ da matéria ser a mesma uma "autêntica delegação de competência" porquanto, estando as ressalvas
ao principio geral "expressa e taxativamente enunciadas no corpo do tratado", não se poderia entender de -outra forma o poder
de ampliá-las, suprimi-Ias ou modificá-las outorgado às re.spectivW! administrações.
O preceituado no referido parágrafo representa uma permiasão para que os Poderes Executivos dos d-ois países possam
entre .si acordar alteraç5e.3 de substância no texto ào at-o internacional em pauta. Trata-se, evidentemente, de norma colidente
com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição, que está a
exigir a prévia aprovação congressual de todos os atos jnr!dicamente vinculantes para o Brasil no plano externo.
Pelas razões acima apontadas, entendemos ter sido oportuna e correta a restrfçl\o suscitada pelo ilustre Relator na Comissão dé Constituição e Justiça. No pertinente aos demals artigos
do oonvêhio, nenhum óbice de natureza jurlcl!co-const!tuc!onal
pode ser oposto ao pactua-do entre os dois governos.
Considerando que, relativamente ao mérito, a proposição é
de grande alcance social, pois viSa sobretudo a beneficiar as cla;;ses trabalhadoras conced2ndo-Ihes uma maior gama de benefícios
e assistência, somos pela aprovação do Protocolo na forma do
substitutivo apresentado pela douta Comissão de Relações Exteriores desta Casa.
Sala das Comissões, õ de novembro de 1980. - Aloyslo Chaves,
Presidente, em exercício - Almir Pinto, Relator - Helvldio Nunes - Nelson Carneiro - Murilo Badaró - Luiz Fernando Freire - Raimundo Parente - Bernardino Viana - Moaeyr Da.Ua.
PARECER N. 0 978, DE 1981
Da Comissão de Legislação Social
Bela.tor: Senador Nelson Ca.rneiro..

Com a Mensa~em n.o 123, de 1980, o senhor Presidente da
República submete à consideração do Congresso Nacional na
conformidade do que dispõe o art. 44, Inciso I, da Carta Magna,
o texto do Protocolo Adicional ao Acordo de Previdência SOcial
Brasil-Espanha, de 25 de abril. de 1969, celebrado entre o Governo da República Federativa do BrasU e o Governo da Espanha, em BrasU!a, a 5 de março de 1980.
A Exposição de Motivos anexa originária da Chancelaria
Nacional esclarece que o a.to internacional em apreço visa "es- ·
tender oo benefícios da assistência· médica aos nacionais brasileiros na Espanha e aos nacionais espanhóis no Brasil".
No que pert!ne a esta C<>m!ssão examinar cumpre de plano
deixar patente que as autoridades administrativas dos dois Estados pretendem, com o instrumen~ ora examinado, ampliar
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substancialmente o campo de abrangência da cooperação bilateral no setor prevldenc!árlo. No primeiro órgão técnico chamado
a opinar sobre o assunto foi devidamente enunciado o rol de benefícios dos quais espanhóis e brasileiros :vassarão a se beneficiar bem como as categorias abrangida·s. Também se examinou,
ali, o respeito ao princípio da reciprocidade de tratamento e entendeu-se que estava a merecer reserva o _preceituado no item 2,
do artigo III, por incorporar a ~ludida norma delegação de competência vedada pela Constituiçao.
Estatui o artigo rv do ajuste que as prestações prevldenclárlas cujo direito tenha sido adquirido; permanecerão lnvioláveis: mesmo que o trabalhador se transfira permanente ou temporariamente do Pais. No que tange o cômputo dos prazos minimos de vínculo securitário, reza o artigo VI que eles devem .ser
cumpridos de acordo com as legislações nacionais pertlnen tes.
No que cor.i.cerite o -cãlculo das prestações, diSpõem os artigos VIII e IX sobre os critérios a serem adotados quando houve
perlodos de vinculação a entidades diversas. Quanto a este_ particular, o ajuste consagra o salutar princípiD da r.epartiçao de
ôn us, .segundo o tempo de serviço prestado.
Os dis,asitivos subseqüentes fixam, de maneira eqültat!va e
e equânime~ os encargos acometidos a cada um dos Estados, na~
da havendo' que possa ser oposto à orientação ad.otada.
Ante o exposto e consider~llJ:t<iO tratar-se de medida de amplo
alcance social, opinamos pela· aprovação do _texto, na fopna do
Substitutivo apresentado pela douta Comlssao de Relaçoes Exteriores.
Sala das comissões, 13 de agosto de 1981. - Raimundo .Parente. Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Amo Danuani
- Franco Montoro - Jaison Barreto - Gabriel Hermes.
PARECER N. 0 979, DE 1981
Da Comissão de Saúde
Relator: Senador Alnür Pinto
Mensagem do Poder Ell:e~ctutivo trouxe à consideração do Congresso Nacional o texto do Protocolo Adicional ao Acordo da Previdência Social Brasil-ESpanha, firmado no dia 25 de abril de
1969.
.
A exposição de motivos do Ministro <las Relações Exteriores,
que encaminhou a matéria ao Presidente da República, Informa
que 0 texto ora submetido a este órgão Técnico do Senado Federal estenderá os beneficios da assistência médica a:os nacionais
braslleiroo na Espanha e aos nacionais espanhóis n<> Brasil.
O Protocolo consta de vinte e seis artlgo3 e, na fonna do
art. I, será apUcá~~l. no Brasil, à legis!~tÇão do regime geral de
Previdência Social INPS e ao Programa de Assistência ao Trabalhador Rural. Quanto à Previdência, abrangerá: 1) à assistência
médica, f!trmacêut!ca, odontológica, ambulatorlal e hosp!tala.-; 2)
à incapacidade de trabalho temporária e permanente; 3) à Invalidez, à velhice e ao tempo de serviço; 4) à nata,l!dade e à morte;
5) ao acidente do trabalho e doenças profissional.!; 6) ao ssláriofa:milla.
Na Espanha, o Protocolo atenderá à legislação do regime geral
da Previdência Social (assistência médica, odontológica e farmacêutica de natureza ambul,atorial e hospit!tlar e incapacidade de
trabalho transitória; à invalidez provisória e permanente; à ve~
lWce e morte;. à proteção familiar, exceto subsídio nupcial e acidentes do trabalho e doenças profissionais) e ,às legisl~tÇões dos
regimes especiais pertinentes aos trabalhadores rurais, ma.ti.tlmos,
ferrovi~rlos e empregados na mineração de carvão, bem como aos
representantes come-rciais, artistas, autónomos, escritores, empregados domésticos, toureiros e trabalhadores civis em e<~tabe!ee!
mentos militares.
Nas Comissões e no Plenário da Câmara, a matéria merecw
aprovação, nos termos em que foi assinada.
A Comissão de Relações Exteriores desta casa, entretanto,
considerou Inoportuna a redação d"' alínea 2, do artigo III, .ressaltando, verbls:
''Considerando que as ressalvaz ao principio geral foram
expressa e taxativamente enunciadas no corpo dO tratado,
não nos p!trece lícito admitir que as autoridades administrativas possam vir a aditar outros casos segundo suas
conveniências esporádicas. A nosso ver, o estatuldo na
citada allnea 2 Implica numa autêntk!t delegação de competência v-edada pelo te"'to da carta Magna (art. 6.0 , parágrafo único). De resto, cumpre acrescentar que a :faculdade que se pretende outorgar poderá, segundo o uso que
dela seja feito, atentar contra o princípio da isonomla legal
(art. ~53. § 1. 0 , da Constituição). Por todos estes motivos,
acreditamos que a referida alíne!t deve ser objeto de re-

serva.."
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Diante desse poslelonamento, a Comissão de Relações Exteriores
formalizou Substitutivo que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justi!IB- e de Legislação Social, vlnoo, agora, "' este órgão,
para exame ·e definição.

Nenhuma dúvida ocorre, quanto à Importância do Acordo sobre
a Previdência Social, firmado pelo Bras!~ com a Espanha. Ele
preconiza " aplicação das legislações nacionais respectivas, a brasileiros qu!' vivam na Espanha e a espanhóis que residam no Brasil,
na condlçao de trabalhadores.
_ .Todavia, a restrição levantada pela douta Oomlssão de Rel!tçoes Exteriores deve ser mantida. Ela enfocou aspecto da maior
lmportáncia, pa,ra a questão, porquanto a liberação pretendida
constituirá precedente perigoso.
Quanto ao méri\o. nenhum óbice. O assunto já foi am!>lamente examinarlo, ficando ressaltado que, do aspecto de atendimento previdenciárlo ao tra:balhador braillleiro, na Espanha, e
do espanhol, no ~asi~, é salutar o texbo do Prot<Jcolo*
Opinamos, por conseguinte, pela aprovação do texto do Protoco~o Adicional em referência, com a ressalva: cDntlda no Substitutivo apresentado pe1a Comissão de Relações Exterto1·es.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1931. - Jaison Barreto,
Presidente- Almi:r Pinto, Relator- Henrique Santillo- Adalberto
Sena -·.João CaliDIOn.
PARECER N. 0 980, DE 1981
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Almir Pinto

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do diSposto no
artigo 44, Inciso r, da Constituição Federal, o texto do Protocolo
Adicional ao Acordo de Previdência Social Brasi1.-Es-panha, de 2·5
de abril de 1969, celebrado entre o Governo da República Federativa do Bra:sil e o Governo da Espanha, em Brasilia, a 5 de
março de 1980.
Em sua EXPQslç?o de 1.\i!ct!vo'. o Sep.hor Ministro de Estado
daS- Relações Exteriores, após referir-se a eficácia do Acordo n<>
Setor da Previdência Social, salienta que o Protocolo Adicional
estenderá os benefícios da,. assi.stênc1a médica aos nftcionais brasileiros n'a Espanha e aos nacionais espanhóis no BrasiL
Na Câmara dos De-putado~. a matérJ.a C'Jlheu pareceres favoráveis das Comissões de COnst!tui~:i.o e Justiça, de Trab2!1ho e
Legislação Social, e de Relações Exteriores.
Tramitando no Senado Federa:, manife.stara:m~e as Comissões de -RelaÇões Exteriores, opíllando pela aprovação oom Emenda
n.o l-ORE, de Constituição e Justiça, de Legislação Socla! e de
Saúde, pela aproHl.ção, na forma d"' Emenda n.o 1-CRE.
A proposição foi detidamente anall,nda em tactos os sem aspectos pelas Comissões •m que trarr.itou.
Objet!va o Protocolo Adicional sob exame tornar a seguridade
socia:l mais abrangente, concedendo os direitos relacionados no
artigo I aos trabalhadores de uma ou n11t,ra Nação, .quando no
território da outra Parte.
Lavrado, conforme a orientação universalmente consagrada:
em matéria de pactos internacionais, o Protocolo em exame acolhe
o principio da reciprocidade de tratamento.
Sob o aspecto flnameeiro, vale destacar que a allnea 6, do
Artigo V, determina que as despesas relativas à assistência médica, farmacêutica e odontológica de que trata este artigo ficarão
por conta da Ent!<laode gestora à qual esteja vinculado o trabalhador.
As entidades gestoras dos dois Estados convenientes fl:x!llrão
anualmente, de comum aeordo, o valor que se deva tomar em consideração ·para fins de indenização e estabelecerão_ a fonna: de
reembolso das despesas.

COm relação ao cálculo de prestaçõ.es, os artigos VIII e IX
dispõem sobre os critérios a serem utilizados quando rudstirem
períodos de vinculação a ~ntidades diversas. Nesse ca:so, o Protocolo consagra o princípio da repartJção de _ônu.s, conforme o
tempo de ~erv!ço prestado.

Entendemos ser procedente a ressa_tva oposta ao item 2, do
Artigos III, do Protocolo Adicional, pela Comissão de Relações
Exteriores, por tratar-se de verdadeira delegação de competência.
Ante as razões apresentadas, opinamos ·pela aproviição do

texto do Protocolo Adicional em apreço, com a Emenda n.o l-IC!&E.

Sala das Comissoos, 16 de outubro de 1981. - Franoo Montoro,
Presidente - Ahnlr Pinto, Rel!ttor - José Fragelli - Bernardino
Viana - Lourival Baptista - Saldanha nerzi - Amaral Furlan

-

Benedito Canellas -

Affonso Camargo.
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PARECER N• 981, DE 1981

Da Comissão de Constituição e .Justiça. Sobre a emenda Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do- Senado,

n. 0 38, de 1980 (n.0 i.386!81., naquela Casa), que "acrescenta artigo ao Cód.ig·o Civil para dispor acerca da escritura pública e seus requisitos".
Relator: Senador ·Aloysio Chaves.

A .proposição está, assim P.rejudica:da.
Somos, em· face do exposto1 :por sua rejeição.
Sala das Comissões, 3 de junhp de 1981. - Lenoir Vargas, Presidente,. em exercício - Lázati>. B~boza, Rehtor - Tancredo Neves - Orestes Quércia - J:l;'lartins Filho - .João Calmon - Moacyr
Dalla - Bernardino Viana - José Fragelli - Almfr. Pinto - M'urilo Eadaró.

O ilustre Senador P.au1o. Brossard apresentou o . Projeto de
Lei n. 0 38, de 1980, que acrescenta artigo ao Código "Civil para

dispor acerca da escritura pública e seus requisitos.
A matéria foi amplamente examinada nesta Comi.Esão que
emitiu dois parecer-es: o pri~eiro, concluindo pela apresentação
d.e substitutivo exaustivamente fundamentado; .o .segundo, opinando contra11amente _a duas emenda.s de plenário, de autoria
do nobre Senador Bernardino Viana.
o Senado aprovou o substitutivo que, de acordo com prescrição. ·constitucional e regimental, foi encaminhado à egrégia
Câmara dos Deputado.s. Nesta, na . _comissão de Constituição ~

.Justiça e, posteriormente, em plenário, fOi apr<.vada emenda no
sentido de mudar a expressão idoneidade por ide.ntidade no §. 5.o
do artigo 134, do substitutivo, como apro7ad.tJ :Pelo Senado.
A emenda é pertiúente. No projeto do nobre Senador Paulo
Brossard a palavra consignada é identidade porque o que se cuida estabelecer é que se' algum dos comparecentes não for co-

nhecido nem p-uder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 (duas) testemunhas, que o conheçam
e atestem sua id-entidade.
No Substitutivo não se introduziu modificação alguma ao
citado § 5. 0 do art. 134. Por erro de datilografia, ao invés da. palavra identidade· foi escrito o vocábulo-.idoneidá.de, impondo-se,
na situação em que chegou à Comissão de C.onstituição e .ru~ti~~
da Câmara dos Deputados, essa. correção de equívoco- evidente
por meio de emenda que está plenamente justificada..
'
Face ao exposto, nosso parecer é pela apfovãÇão do Substitutitivo do Senado Federal com a emenda introduzida pela Câmara dos Deputados.
sala das Comissões, 14 de outubro de 1981. - Nelson Carneiro, Presid-ente - Aloysio .ChaVes, Relator - Hugo Ramos Bernardino Viana - Martins Filho · - .José Fragelli - Benedito
Canelas - Raimundo Parente - Humberto Lucena - Lázaro
Barboza - Tancredo Neves - Murilo Badaró.

Franco Montoro -

PARECER N. 0 983, DE 1981
Da Comissão de !Legislação Social
Relator: Senador José Ffagelli

Pretende o· ilustre Senador ·Nelson Carneiro, com o presente
pl-ojeto, acrescentar parágrafo ao art. 222, da Co~olidação das
Leis do Trabalho, de modo a in-cluir, entre as pcnalldades .a que
estão sujeitas a.s empresas infratora.s d·::Ls disposições relativas à
higiene e segHrança do trabalho. à hipótes~ ct:e !nterdições total ou
parcial do estabelecimento, em caso àe rernc1dencia comprovada.
Suc,.ede .que -o mencionado $1"tigo, bem como o set;1 preceito, estão revoga<dos, desde 1977, pela Lei n. 0 6._514,. de 22 de, dezembr~,
que disciplinou, in totum, o Capít.ulo V, ao T1tul? II, Ga _consolldlaçào das Leis .:do T:rabalho, ou seja, toda a matéria pertmente à
Segur9..nça e à Medicina do Trabalho.
Quanto ao mérito, seria de se louvar a inici.ativa, não fosse a
existência de disposição exp,ressa regulR?do, no sentido proposto,
a matéria. Assim é que, nos termos do v1gente SJrt. 161. da CLT,
"O Delegado Regional do Ti-abalho, ·à vista do laudo
técnico do serviço competente que demonstra grave e irrtilientê risco para 'O trabalhador, pode-rã.' interditar e~tabe
Iecimento setor de serviço, máquina ou equipamento, ou
embargar' obra, indicandO na decisão tomada, com a brevidade· que a. ocorrência ·exigi•r, as providências que deverão ser adotadas para prevenção de infortúnios ·de trabalho."
Ante o expO'sto, opinamos pela rejeição do projeto face à sua
opreju<llc!allda.de.
Sala das Comi'SSÕes, 15 de outubro de 1981. - Raimundo Parente Presidente - .José FrageUi, RelQ:tor - Humberto Lucena Aloy;io Chaves - Nelson C~eiro, sem v-ato.
PARECERES N's 98-1, 985 c 986, DE 1981

João Calmon

Sobre a Emenda n. 0 1, de Plenário, ao Projeto de Lei
do Senado n. 0 93, de 1979, que "reabre o prazo para que segurados do INPS promovam a retificação de seu enqua-

dramento".

I'ARECERES N's 982 c 983, DE 1981

Sobre o Projeto de Lei ;do Senado n. 0 58, de 1980, que
"acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho para o fim de ampliar as me<J.idas legais de segurança
e higiene do trabalho".
PARECER

iN. 0 982, DE 1981

Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Lázaro Barboza

o Projeto . de
. Lei n. 0 58, de 1980, <lo Senad01r Nels-on Carneiro,
obj,etiva estabelecer normas no sentido de ampliar as medkl1as de
saguranrn -~ higi-ene do tr-abalho, mandando aqresc,entar paré.grafo
únicD ao· ar,t. 222 da Ccns-olid.ação da:s. Lejs do Thab~ho. O parágrafÓ a ser acres-cido çUs.põ'e .sobre a.S medidfW::. a serem adotadas para h~terdiç.ão total, ou parcial de. estabelecimeiJ..to,_ local ~e trabalho máquina ou ,equipamento, nos .-~asos de pengo iminente de
da~o à integ·ridade físi-cs. do tra.bMhador, sem prejuízo das sanções
previstas no '':caput" do artigo, aplicáveis as mesmas medidas nos
casas de reincidênda.
As n1edid.a.s de segurança ,e higiene do trabalho têm sido preocupa cão constante de legisla'do:r:es e estudiosos do problema, não

r:t<penâs ·entre nós. A segurança do trabalhador e melhores con:cli-

ções de higiene nos locais on.de exetrce sua at:'ltidade constjtuem fator primordial no que respeita a um melhor .desempenP,o do o;per~
rio quanto à sua produtividade. ao mesmo tempo em que concorrem, de forma direta, para reduzir os custos JCle produção.
No caso :do projeto em exame, todavia, o que se pretende insti-

tuir como no-rma legal já re encontra disciplinado :gela Lei n. 0
6 .514, de 22 de dezembro de 1977, que modificou totalmente o capítulo v :J.o Titul-o II, da CLT, revogando, inclusive, o seu art. 222.
EmbOI:a a norma pudesse ser inserida no art. 201 da CLT~ não
nos parece conveniente fazê-lo, por constitui•r matéria já suficientemente disciplinada.
COgitando-se, portanto, de clisposit~vo revogado, inexe:qüivel se
torna o projpósito de adicionar-lhe paragrafo 1 >Conforme pretende o
projeto sob exame.

PARECER N. 0 984, DE 1981
Da Comissão de Constituição e .Justiça
Relator: Senador Leite Chaves
O Projeto que vem ao exame desta Comissão, de autoria do
nobre senador Franco Montoro, já foi objeto de longos debates,
neste órgoo Técnico, que concluiu po.r sua injuridieidade.
No instante da sua votação em Plenário - apreciação preliminar, em .primeiro turno, da jutidicidade -, Em€nda form.alioo.da
pelo Autor fez com que a proposiçã.o retornass·e à Comissão de
Constituiçoo e Justiça.

Tanto o taxto original do Proje<to, como a Emenda que agora
nos cabe analisar, visam, afinal ,a devolver aos segurados do INPS
~-que nã-o valeram na lei no momento adequado - a oportunidade do "enquadramento na escala de salário-base em função do
tempo de serviç.o preyisto no •art. 13 da Lei n. 0 5.890, de 8 de junho de 1973, e comprovado até o dia de sua promulgaçoo, observádo o prazo de cento e oitenta dias".
Esse mencionado dispositivo, como se recorda, é do seguinte

teor:

"Art. 13. os· trabalhadores autônomos, os segurados
facultativos e os emprega-dores contribuirão sobre uma eScala de salário-base assim definida:
Classe de O a 1 ano de filiação - 1 saláric mínimo.
Cla.s.se de 1 a 2 anos de filiação - 2 salári"' mínimos.
Classe de 2 a. 3 anos de filiação - 3 salários mlnlmos.
Cla.s.se de 3 a 5 anos de filiação - 5 salários mlnlmos.
Classe de 5 a 7 anos de f!llaçoo ~ 7 salários mlnimos.
Classe de 7 a 10 anos de f!liaçoo - 10 salários mlnirnas.
Classe de 10 a 15 anos de f!liação - 12 salários mlnimos.
Classe de 15_ a 20 anos de fl!!ação - 15 salários mínimos.
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Classe de 20 a 25 anos de flliação -
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18 salários mí-

nll:nos.

Classe de 25 a 35 anos de f!Jiação -

2o salá.r!os mí-

nll:nos.
§ i.o Não serão computadas, para fins de carência. as
contribuições dos trabalhadores autónomos recolhidos com
atraso, ou cobradas, e relativas a '!)E:riodos anteriores à.
data de regularização da inscrição.
§ 2.o Não será admitido o pagamento antecipado de
contribuições com finalidade de suprir os !ntersticlos, que
dev.erão ser rigorosamente observados para o acesso.
§ 3.° Cum.:Prindo o Interstício, poderá o segurado, se
assim lhe convier, ,permanecer na classe em que se encontra. Em nenhuma hipótese, porém, esse fato ensejará o
acesso a outna classe que não seja imediatamente superior,
quando o segurado desejar progredir na escala.
§ 4.0 O segurado que, por força de clreunstãnclas, não
tiv;er condições de sustentar a contribuição da classe em
que se enoontrrur, poderá regredir na escala, até o n!vel que
lhe convier, sendo-lhe facultado retornar à classe de onde
regrediu, nela contando o período anterior de contribuição
nesse nivel,,mas sem direito à redução dos lnterstic!os para
as classes seguintes.
§ 5.0 ·A contribuição miulma coinpulsórla .para os
~oflsslonals Iiberals é a correspondente à classe de 1 (um)
a 2 (dois} anos de filiação, sem que se SUIPrimam, com isto,
os periodos de carência exigidos nesta e .na Lei n. 0 3 .807,
de 26 de agosto de 1960."
Posteriorm,ente, renovou-se a oportnnidade, antes conferida
aos seglll':.dos autónomos.do lNPS, com a !Jei n.0 6.332/76, cujo artigo 11 estabeleceu o seguinte:
"Os atuais segumd.os cuja contribuição deve úreid!r
sobre escala de salário-base e que, com o advento da Lei
0
n. 5 .890, de 8 de junho de 1973, não foram enquadrados
na classe correspondente a seu tempo de f!l!ação, rpoderão
·requerer a retif!cação. de enquadramento, no prezo de 90
(noventa) dias da promulgação desta lei."

O que, cem suma, deseja o Brojeto - e agora 1a. Emenda n.0 1,
formulada em Plenário - é que, mais uma vez, seja reaberta a
oportnuldedé pM'a os segurados que não a "J}rovei taram em passado recente, sob o principal a'rgumento de que dela não tomaram
conhecimento senão bardio.
Na Justificação da sua Emenda de Plená.r!o, o Autor ressalta
que a restrição ao seu Projeto foi de forma, não de mérito, razão
que inspirou sua nova proposta, corrigindo a ~edação original do
Projeto para atender à· juridlcldade exigidla pelo p,arecer da Comissão Je Constltulção e Justiça.
Alcxedito que a Emenda tenha conseguido tal objetlvo.
Por outro lado, não vejo qualquer resúr:lçã;o à reabertura da
oportunidade reclamada pelos Interessados. Entre nós, infelizmente, já não se pode exigir, com rigor, a observância do tradicional
principio de vetar-se a alegação da Jgnorãncia da lei. Nossa legislação e«tá. a tal ponto tumultuada e volumosa, que se torna difícil,
!nelusive para os cuLtores do Direito, destrlncá-Ia de forma aboongente.
Ora, Seria um exagero exigir-se de um trabalhador eomum o
conhecimento Imediato da legislação que, mesmo ·em seu beneficio,
seja publ!cad<L multo dlscre·tamente no "Diário Oficial". Tanto isso
é fato, que o próprio Poder Públ!co, admitindo que o art. 13 da Lei
n. 0 5. 890, de 1973, não ,atingira os que pretendera benref!clar, reabriu-lhes a oportuuldade através do art. 11 da Lei n.0 6.332/76.
Ainda desta feita, contudo - e a reivindicação contida no Projeto comprova !s.so - nã;o se deu ao dlsposlt!vo a publ!cldade que
necessariamente se lhe devla dar, falha que o parágrafo único do
art. 1.0 da Emenda n.o 1 - Plenário procura corrigir.
Assim sendo, opinamos pela apreciação da eptenda, por const.!t1fc1onal e j urldlcra.
Sala das COmissões, 21 de novembro de 1979. - Henrique de La
Rocque, Presidente - Leite Chaves, Relator - Cunba Lima - Alm!r Pinto - · Raimundo Parente - Amaral. Fur!an - Murllo Bada.ró - Bernardino VIana. - Lenolr Vargas.

PARECER N.0 985, DE 1981
Da. Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Gabriel Hermes
O projeto em wpreço, de autoria do eminente Senador Franco
Montoro, busca reabrir o prazo pe<ra que os segurados do lNPS
promovam a retlficação de seu enquadramento.
Argumenta-se, na justifiCiação do projeto, que Lei n.O 5 .890,
de 8 dre julho de 1973, permitiu que os trabalhadores autónomos

a
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contrlbulssem para a previdência social, em função de seu tempo
de serviço, até o limite máximo de 20 vezes o nialor salário mlnimo,
a partir de 25 anos de atividade.
ocorre que, entrando a rererlda lei em vigor, 1mediapamente,
numerosos autónomos não puderam conúribuir sobre salario-base
mais elevado, sobretu<io o'S que já possuíam maior tempo de serviço.
Com o ulterior advento da Lei n. 0 6.332, de 1976, foi permitido
aos segurados requererem a retlficação de enquadramento no prazo de cento e oitenta d>as.
O fulcro do projeto repousa exatamente na reabertura; do
questionado prazo por cento e oitenta dias, sob o fundamento de
que esta última lei, igualmente não produzi'!,. os efeitos desejados,
pela falta de divulgação, deixando a margl!!n dela, milhares de
segurados.
Ante o aspecto tutelar que envolve a prQJJosição e seu alcance
não vemos nenhum óbice quanto à reabertura da oportunidade a ser conferida aos reais interessados.
Não somos rigirosos adeptos do princípio de que "ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece'', quando se
tmta de caso como a espécle do projeto em causa. Não cabe aqui
a lntelrpretação fria da norma ccm.sagrada na lei ode introdução ao
Código Civil, mas dec compreen<ler o desamparo em que ficaram
milhares de trabalhadores (com suas famílias) por não terem
feito uso tempestivo de uma lei que os beneficiava.
~ial,

Assim, na esfera de competência regimental desta Comissão,
manifestamos nossa simpatia pelo projeto, opinando rpela sua
aa>rovação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1981. - Raimundo Parente,
Prresldente - Gabriel Hermes, Relator - Aloysio Chaves - José
Fragelli - Humberto Lucena. - Franco Montoro - Eunice Michiles - Lenoir Va.rgas.

PARECER N.0 986, DE 1981
Da Comissã.o de Finanças
Relator: Senador Gabriel Hermes.
Sob o exame o Projeto de Lei do Senado, de autoria do nus..
tre ~nadar Franco Montoro, que reabre o prazo para que segurados do lNPS promovam a retif!cação de seu enquadramento.
Ao Justificar sua proposição, sustenta o autor:
"A Lei n.o 5 .890, de 8 de junho de 1973, permitiu que
os trabalhadores autônomos contribuíssem para a Previdência Social em função de seu tempo de serviço até ó
limite máximo de 20 vezes o maior salário minimo, a partir de 25 anos de atividade.
Essa legislação, todavia, entrando <>m vlgor imediatamente, não permitiu que muitos autônomos passassem
a contribuir sobre salário-base mais elevado~ no caso dos
que já possulam maior tempo de serviço.
:!li verdade que, poSteriormente, a Lei n.o 6 .33ll, de
1976, disciplinou a matéria nestes termos:
"Art. 11. Os atuais segurados cuja contribuição
deve incidir sobre escala de salário-base e que, com
o advento da Lei n.o 5.890, de 8 de junho de 1973, não
foram enquadrados na classe corresp·ondente a seu
tempo de f!liação, poderão requerer a retlf!cação de
enquadramento, no prazo de 90 (noventa) dias da
promulgação desta lei."
Esta norma legal também não produziu os efeitos desejados em virtude da vastidão territorial do Pais e da
falta de eflclente divulgação M seus termos, do que resultou que grande parte de segurados não pôde valer-se
da faculdade por ela concedida. São Inúmeros .os pedidos
e reclamações de Interessados nessas condições. Da! o
presente projeto que, além de reabrir o questionado prazo
por cento e vinte dias determina expressamente que o
Miulstério da Prevldência e Assistência SOclal promov&
ampla divulgação da faculdade nele disciplinada, "especialmente através dos órgãos arrecadadores de contribuições previdenciárias. fornecendo aos segurados ou seus
prepostos, instruções a respeito."
A douta COmissão de COnstituição e Justiça, tendo presente
a Emenda n.O 1, de plenário, opinou pela constitucionalidade e
juridlcldade da proposição.
A Emenda oferecida pelo autor do projeto objetivou el!minar
a eiva de injurldicldade Inicialmente levantada pela Comissão
superando a restrição oposta ao texto projetado.
Manifestou-se pela aprovação do projeto a Comissão. de Legislação Social, acolhendo a redação consubstanciada na Emenda.
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Sob o aspecto financeiro - competência regimental da aomissão de Finanças - entendemos ser oportuna e conveniente a
reabertura do prazo por cento e villte dias, de vez que a Lei
n. 0 6.332, de 18 de maio de 1976. ao permitir aos segurados a ret!ticação de enquadramento, consubstanciada em seu art. 11, não
logrou os efeitos almejados, ante a falta de divulgação junto aos
segurados- da Previdência Social.
Assim, os chamados e=tribulntes autônomos terão oportunidade de recolher sobre o salário-de-contribuição mais elevado,
compatibilizando a contribuição previdenciária com o tempo de
serviço po.ssuído.
o projeto proporcionará maiores recursos para a Previdência
Social e o ajustamento adéquado de milhares de segurados diante
da escala de salário-base, coll!stante do art. 13 da Lei n.O 5. 890,
de 8 de junho de 1973.
Ante as razões expostas, concluimos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n.o 93, de 1979, na forma da Emenda n.o 1,
!I• plenário.
Sala das Comissões, 1 de outubro de 1981. - Amaral Peixoto, Presidente eventual - Ga.briel Hermes, Relator - MartinS
Filho - Benedito Canelas - Lomanto Júnior - Bernardino
Viana - José Fragelli - Pedro Simon - Affonso Camargo Almir Pinto - Arnon Damlani - José Lins.
PARECER No 987, D-E 1981

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Resolu~
ção n. 0 49, de 1981, desta Comissão, que "autoriza o Gover~
nador d<> .Estado de Mato Grosso -do Sul a. contratar
empréstimo externO no valor de US$ 30,0 milhões de dóla~
res norte-americanos, destinado a financiar Programa de
Investimentos de interesSe do Estado".
Relator: Senador Benedito Canellas

Em conseqüência do Requerimento n. 0 340, de 1981, apresentado em Plenário pelas Lide~anças da Oasa, volta a. esta Oomi.ssão
o Poojeto de !Wsolução n. 0 49/81, que autorl~a o Governo do Mato
Grosso do srui a realizar operação de empréstimo externo no
valor de US$ 30,000,000.00 (trinta mllhões de dólares), a !1m de
que seJa reexaminada a emenda que lhe foi oferecida por e·st.e
ól'gão Té<lnico, à vista da exigência cc>nstante do art. 4()3, letra
a, do Rleglmento ln1Jerno do Senado.
A referida emenda, como salientado no parecer anterior desta
CJomlssão, resultou da adição de Lei Estadual n.o 219, de 6 de
maio de 1~81, que alterou a de n. 0 189, de 1980, suprimido o quadro
:mexo deoortt1vo de trechos rodoviários; alguns dos quais já não
considerados tão prioritários j1eiO Govenno do Estado.
Tal modificação, portanto, repercutiria evidentemente no texto
da !Wsolução n.O 49, de 1981, que se éstava ex:amlnando; Impondo
alteração de ajuste redacional, conforme exigência da boa técnica
legislativa.
A emEm.da desta Comissão, assim, objetivou essencialmerute
reparo de técnica legislativa, sem, portanto, modificar a substância
da proopos!ção.
Desta sor.te, o reexam1e da emenda reforça o argwnento de
sua necessidade, no estrito objetivo a que se destina de produzir
um texto legal ol>jetivo e escorreito.
No que tange ao ,proj1e:to, nada há a acrescentar, uma vez que
se trata de matéria já aprovada pelo Plenário e, assiro, insusc.e~.
tivel de refonnulação.
Em face do eX!Posto, mantemos o nosso ponto de vista anterior, expresso em parecer aprovado per esta Comissão, encaminhando favoravelmente a matéria, nos termos da Emenda n. 0 1-CF.
sala das Oomissõ.., 15 de 011tubro de 1981. - Franco Montoro,
Presidente - Benedito Oanellas, Relator - Martins .Filho - Bernardino Viana - Almir Pinto - Amaral Furlan - José Fragelli,
vencido - Saldanha. Der.zi, vencido - Affotlso Camargo, vencido.
REQUERIMENTO N.O MO, DE 1981
A QUE SE REFERE O PARECER

EJ<Celentissimo Senhor
Senador Jarbas Passarinho
DD. Presidente do Senado F1ederal

NESTA
Seruhor P.-esidente:
As lideranças que o presente subscrevem, considerando que:
1 - o Projeto de !Wsolução n. 0 49/81, constante do ;tem 1
da Otdem do Dia de hoje, tem suscitado, através de continuados
encaminhamentos de votação e de requerimentos formulados pelos
Senhores Senador~.s, dúvidas quanto à sua perfeita instrução para

que possa ser apreciado tpelo Plenário da casa, tendo sido. inicialmente, retirado da Ordem do Dia, por deci·são de V. Ex.a, para. o
reexame do processo, pelas comissões competentes, frente às
colocações :fieitas pelos senhores Senadores José Fra.gelll e Paulo
Broosard;

2 - daquela providê-ncia. resultou a E.>nenda, ora em votação,
oriunda. da Com.I\Ssão de Finanças, sobre a. qual .palram iguais
reclamos, fundamentalmente no tocamJte ao que prescreve a letra
a, in fin.~ do art. 403 do Regirnrento Interno, assim eJq>resso:
"Art. 403. O Senado apreciará pedido de autorização
para empréStimos, operações ou acordos externas, de qualquer natureza, a ser realizado por Estado, pelo Distrito
Federal ou por M~cipio (Cü-nst.., art. 42, IV), instruído
com:" (0 grifo é nosso.)
"a) documentos que o habilitem a conhecer, perfeitamente, a operação, Os recursos para satisfazer os compro.:.
missas e a sua finalidade.";
3 - a relação encaminhada pelo Senht>r Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, atraV'és do Senador Benedito Ca.ne!las,
entregue 1€-m Plenário, não mereceu a audiência das COm.is.sões
Téenica·s da Ca.sa, a fim de que· estas pudessem verificar .se a
mesn:ía. preenche as exigências a c:::le alude a parte in fine da norma
regimenta~ citada, a qual é taxativa quando di.spóe que - o pedi-do
de empréstimo deve S;er instruído com documentos que habilitem
o senado Federal a "conhecer, perfeitamente, a sua finalidade":

4 - não desejam as Lideranças, nG que refletem o pensamento dos Senhores Senadores, que cpossam palrar quaisquer dúvidas no tocante à apreciação d_e matérias, especialmente dessa natureza, em que o Senado Fedteral é chamadtt a opinar, no caso,
pot determinação Con.st}tuclonal;

Acordam, diante do exposto, em requerer: a- v. Ex. a, a retirada
da. Ordem do Dia da citada matéria, com fundamento nos já
invocados dispositi,vos Regim·entais e calcados no que dispõe o
art. 350 do Regimento Inremo, para efeito de que, frente à exposição feita, possam, COIIll ba5e na letra b do art. 310 € d do mesmo
artigo, este oferecendo respaldo ao reqtlerido (:.parte ln fine do
§ 5.0 do citado a.ntlgo),, as Comlssõe.s Técnicas d'a casa reexami-

narem a matéria.

Deixam, por o.utro lado, de fixar o período de adiam-ento requerido, o qual dependerá do tempo que julgarem as COmissões competentes da oasa necessário no que' lhé.s couber 31Preelar.
Sala das Sessões, 14 de oútubro de 1981. - Nilo Coelho Humberto Lucena - Evelásio Vieira.
DOCUMENTO ANEXADO AO PROCESSO
DO PROJETO DE RESOLUÇãO N.O 49, DE 1981
(Art. 285, § 2.0, letra l1J", do Regimento Inten1o)
ESTADO DE W.ATO GROSSO DO SUL

OF/GOV/MB N. 0 385/81

s:F-14:;-E

I!Jm 15 de outubro· de 1981.
Excelentíssimo Senhor
Senador J~bas !Passarinho
Dlgnlssimo Presidente do senado F'ederal
Brasília - Distrito Federal
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar à Vossa Excelênda, a pedido
de Sua Exoelência, o Senhor Senador José Be:ued~t<. Canrellas, o
pla.no de aplicação referente ao pedido de emprést.inu externo do
Estado de :M.ato Gr<isst> do Sul, no valor de US$ 30,0 m!lbões
(tlinta milhões de dólarres a.me·ricanos), co-m a garantia Q.a União,
cujos recursos destinar-se~ão ao Prog"rama Viário de Apoio à Produção Agricola deste .Estado.
Na centeza de contar com a costumeira acolhlda de Vossa
Excelência aos assuntos pertinen~es ao desenvolvimento econômico
e social de Mato Grosso do Sul, 31Proveito a oportunidade para
rea.firmar-lhe meus protestos de elevada estima e distinta cc>nsidera.ção.
Atenciosamente. - Pedro Pedrossian, Govenna.dor dG Estado
de Mato Grosso do Sul.
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PLANO DE MLIOAÇAO DOS RECURSOS EXTERNOS
NO SISTEMA ROOOVIARIO ESTAit>UAL NO VALOR DE
US$ 30,0 MILHõES DE DóLARES AMERICANOCS

Trechos
1 2 3 4 -

5 6 -

Camapuã-Paraiso
Amambaí-Mundo
Novo
Dourados-Naviraí

Rodovia

I

TráVDM
fego

uaçao
são
I s·t
- I Tipo IExten-~
da Obra
Pav.
km
1

Valor Cr$

I

Valo r US$

l

l'lrazo
Co'!_-

clusao

TSD

130

1.057.152. 000,00

Llcita.clo
Licitado

TSD
TSD

171
131

528. 576. 000,00
231.252.000,00

4.800.1Jo0,00 0'7/82
2.100.000,00 07/82

Licitado
Licitado

TSD
TSD

<11
57

495. 540 . 000,00
2&1.252.rAJo,oo

4. 500.0CO,OO 07/82
2 .100. 000,00 07/8~

TS-D

236

769. 828.000,00

6. 900.000,00 C7/82

MS-349

254 Aru:lamento

MS-1156/295/141
BR-163/MS-487

542
343

mt-060;

254
283

9.600.000,00 04/82

Capi"! verde-Ca-

ma pua

Jardim.-Nioaque
BR-060•
V. Vleentina-Deodá·
pollil-Ivlnhema-N.
Andradina-Casn

Verde

l\llS-134/BR-376

1.675 Andamento

TOII'AL

a .300 .6oo .ooo,oo 13o.ooo.ooo,ool

OBS.:

1) Todos os trechos são de classe m
2) VDM = Volume Diário Médio de Tráfego
3) TSD
Tratamenio Superficial Duplo com Crupa Selante
4> Os preços .são do mês d'e outubro/81

=

O SR. I'RESlllF:NTF: (Jarbas Passarinho)- O Expediente lido vai à
puhlicução.
Sobn: a mesa, ofício que vrti ser lido pelo Sr. I º-Secretário.
É lido o se~uintl'

Ofício do primeiro secretário
Da Câmara dos Deputados
N<15J4/SI. de 16 do corrente, comunicando a aprovaçUo do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n<:t 12, de 1979 (n<1 12/79, na Câmara dos Deput<Jdo~). que aprova o texto do Acordo entre o Governo daRepúblka Federativa do Brasil c o Governo Militar Federal da República Federal da Nigéria sobre Serviços Aéreos entre seUs- respectivos Territórios e ãiém,
conL'iuído em Brasíliu, a !O de janeiro de 1979.

O SR. PRE~IDF.NTE (Jarhas Passarinho)- Com referência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que já determinou as rrovidênc1as necessárias à promulgação do Decreto Legislativo,
nos termos do disrosto no artigo 52, n<:t 30, do regimento interno.
O SR. PRESIDENTF. (Jarba~ Passarinho) çação I..JUe serú lida pdo Sr. ]9-Secretá.rio.

Sobre a mesa, comuni-

É lida a s''guiflfe

Brasília, 14 de outubro de 1981.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunic~tr a Vossa Excelência, de acordo com o dispositivo no ~1rt. ·H. alínea "a'', do Regimento Interno, que me ausentarei do
Pnís. a pmtir do dia 23 de outubro a 10 de novembro do corrente, para particirar da Cunl'erência de Pmlament.tres ASiáticos, a rea!iiar-se na Cbina.
Atenciosas saudações, Amaral Furlan.
O SR. PHESIDEVfE (Jmbas Passarinho)- A comunicação lida vai à
puhlicaçfio.

O SR. PI~ESIDENTE {Jarbas Passarinho)- Tenho em vista entendimentos havidos cnm a Presidt!ncia ela Câmara dos Deputados c as Lideranças
de arnha!'> :.1~ Casus. convoco sessão conjunta do Congresso Nacional, a
reali1.ar-:->t: amanhi"t. 20 de outubro, às 14:30 horas, no plenário da Câmara
dos D.:putaÚL)S, destinada:'! votação das Propostas de Emenda à Constituição
n\'s 31 c 33. úe 1981. que tratam de novos sub::.ídios para os prefeitos municipais.
Em {.'lmscqliênçia, é claro, não haverá sessão ordinária no Senado, amanh~t ~t tank.
O SR. r•RESII>EI\TE (.Jarbas Passarinho)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ~w nobre Senador Helvídio Nunes.
O SR. HEI.\' filiO Nl rNES (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Como é natural. como não poderia deixar de acontecer, repercutiu dolorosa mas intensamente, no meu Estado, mais do que a notícia, o fato da reti:.
rada da Ordem do Dia, dos trabulhos do Senado Federal, do pedido de em-

préstimo formulado relo Governo do Estado do Piauí. E não poderia ser de
outra maneira. mesmo porque. apesar de modesto o quantitativo solicitado,
ele se destina ü ampliação c respectiva equipagem dos Hospitais Universi~
túrio~ Getúlio Vargas (Geral) c Arcolino de Abreu (Psiquiatria); à modernização administrativa do si~t::::ma de ensino; expansão c melhorias de rede física de ensino de l"~ e 211 graJs c desenvolvimento rural integra.do do Vale do
ltaueira: restauração e equipamento de onze lavanderias públicas; implantação do Programa de Desenvolvimento do Artesanato Piauicnse - PRODA RT: reforma e equipamento de unidades de saúde do Vale do ltaueira; reforma. ampliação c equipamento de hospitais distintos e unidades de apoio
para o PIASS: reforma c equipamento de três hospitais regionais; construção
e equipamentos de onze creches e reforma, ampliação e equipamento nos jardins dL' infância ·~Presidente Costa c Silva", "Reino Encantado" e "Áurea
Freire'": equipamento:-> de duas unidades de saúde e implantução de trinta e
cinco consultórios odontológiL:os: c, suplementação da operação 2581/77FAS. jü contratada, para o término da construção do Estádio Olímpico de
Tcresina vulgarmente conhecido como Alb~rtào.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não bastassem as destinações explicitamente declaradas no pedido do Estado do Piauí, só o fato de poucas vezes o
mt:u Estado freqüentar. como solicitações semelhantes, a Ordem do Dia dL"sta
Casa. jú seria suficiente para recomcnd:lr a sua :.!provação. Mas, também o
que causou estranht:iá c o que provocou revolta, foi a maneira sub~reptícia
pela qual lK'lHreu n retirada. pois que motivação idêntica à de Mato Grosso
dn Sul foi in\·oçaJa para dett:rminar tumb~m a retirada da Ordem do Dia do
pedido relativo au Piauí.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, se faço referência novamente ao fato, é
porque v~11c repetir. ele repercutiu doloro~a c intensamente em todo o Estado,
csrccialmenh.· na Cidade de T <!resina. Mas, o fato [ament<.~velmentc OL'Orreu c,
a est<.~ altura, jú é t.çmpo de virar uma rú.gina, já é temro de passar a horrachJ
nesses tristt.:s acontL'cimcntos. neste episódio lamentável. É que, Sr. Presidente. cu creio nos homens. e porque creio nos homens eu creio nos Líderes. E
pnr que cu creio nos líderes'! Por inúmeras razões. Entre elas, começo por dizer. ~:reio nos Lideres porque entendo que o Líder não é apenas o que dirige, o
I..JUC t.·om:_mda, o que orienta, mas o que vive a Liderança. Mais do que o cargo
que prnjcta. mais do que o cargo que dú IBOPE. mais do que a freqüência nas
púginas dos jornais c nas telas da tclcvisUo, mais do que o cargo que dú rcprescntatividadt:. entendo que a liderança é um ônus. um encargo, um sacrificio.
Sou dllS que pensam que quandn a imprensa, no seu dever de informar, procura o Líder não v;.ti c não busça a ressoa mas aquele que tem o ônus da reprcscntativid<tdc, de busca o rens<.mlt:nto: ele busca a declaração: ele busca a
palmra dn Líder porque S~lbC que a ralavra do Líder é: também 3 p;.l]avra de
todns os seus liderados.
Complexa por outro lado é a missão do Lidt:r, sobretudo do Udcr polítit.'o. do Líder no Congresso Nacional, cm relação ao Poder Executivo, já que o
relacionamento com o Poder .Judidúrio obedece a outras normas e tem uma
significação completamente diferente.
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O Líder no Congresso Nacional, constantemente em contacto com os
vários escalões do Poder Executivo, muita vez tem que contrariar, muita vez
ele sente necessidade de tangenciar determinados fatoS d~ somenos importâli.w
cia, a fim de que o interesse maior, a fim de que o interesse substancial possa
ser preservado. E ele assim o faz em respeito, é natural, às posições e às convicções de seus liderados, liderados que muita vez contrariando essas posições
e convicções atendem âs conveniências, atendem aos desejos do Governo,
através do Líder que estabelece o elo de ligação entre o pensamento maior do
Governo e as posições individuais dos liderado"s.
O Líder, Sr. Presidente, SrsA Senadores, pelo próprio tipo de trabalho
que desenvolve, ele- elo de ligação que é - goia da intimidade do poder e
muita vez tomando notícias de razões de Estado ele necessita de ter uma sensibilidade especial para comandar, para guiar os seus liderados.
A Liderança, não há dúvida sobre isso, é um _posto de sacrifícios. O líder
é quem pensa por muitos e tem o dever de trabalhar por todos. O Líder, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, é o que mostra o melhor caminho aos seus liderados.
A liderança, entretanto, não se conquista através da força. A arma do
Hder é a persuasão e sobretudo o bom exemplo. O Líder, ainda quando faz
prevalecer a sua vontade, o Líder ainda quando impõe, ele o faz dando a impressão de que está obedecendo.
E.<;te o Uder que eu entendo, Sr. Presidente c Srs. Senadores.
Evidente que o Líder também comete erros~ Ele passa pelas mesmas vicissitudes por que passam os mortais. Ele também sofre influência, ele também sofre pressões, e muita vez pensando acertar ele está errando, estâ comentendo equívocos. O líder ouve, pondera, discute, aconselha, conversa,
avança, recua, mas sempre em obediência aos princípios éticos.

O Sr. DirC(!u Cardoso- V. Ex'" permite um aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES- Com todo o prazer, eminente Senador.
O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Helvídio -Nufles, freqUentador
dos Anais do Senado, os quais leio com certa freqliência, ainda nãO ouvi, ainda não li, de todos os Senadores que já passaram-pOr esta Casa e a ilustraram
com o seu saber, seu tirocínio, sua sensibilidade,- "ainda não ouvi de nenhum o
panegíricO sobre a Liderança c a figura do Líder, como está o Senado neste
momento ouvindo de V. Ex• Estou de acordo em gênero, número e grau, com
as afirmações e definições qtie V. ·Ex~ está fazendo do líder. De fato, a Liderança não se impõe; a liderança se conquista. A Liderança é a chefia intelectual de um grupo, porque a chefia hierárquica de um agrupamento é o comando, é o comandante. Portanto, estou de acordo com V. Ex• ao fazer este
panegírico da Liderança, mas até agora estou sofrendo a minha curiosidade
para definir um termo que V. Ex• usou e que airida não percebi- desculpeme a fraqueza da minha interpretação ou a pequenez do meu conhecimento.
V. Ex~ disse que o projeto do Piauí foi afastado sub-repticiamente. Não entendi, porque foi produto de um acordo e, não entendo por que V. Ex• faz
essa acusaGàO. Foi produto de um acordo. As lideranças das três maiores
forças da Casa, os três maiores blocos da Casa acordaram em retirar dois
projetes, um deles do PiauL Mas V. Ex• acusa que foi sub-repticiamente. Não
sei por que_essa afirmação, essa definição de V. Ex• V. Ex' está num dia de felicidade fazendo uma afirmação antológica sobre a liderança, em todos os
seus aspectos, a Uderanc;;a que pode muito mas que não pode tudo. V. Ex'
chegou a essa conclusão. Então, desejava que V. Ex~ me explicasse, aproveiw
tando a lição, V. Ex~ usa esse termo, na aula magna que está dando na abertura da sessão de hoje, na abertura dos nossos trabalhos, com um tema que a
todos nós está interessando, nos defina como foi essa retirada sub-reptícia do
projeto do Piauí. Porque pensei que fosse só d_c Mato Grosso do Sul que fosse
uma operação frontal. Mas estou vendo que foi uma tomada, e, pelo que V.
Ex~ está dizendo, parece que as forças da maioria contornaram-a resistência
da Casa e entraram pela retaguarda. Então, desejava que V. Ex~ nos explicasse o que quer dizer isso, "retirada sub-reptícia'' do projeto do Piauí, pelo qual
V. Ex~ tanto anseia.
O SR. HELV[DIO NUNES- Agradeço a participação de V. Ex•. eminente Senador Dirceu Cardoso, mas lamento informar, infelizmente para
mim, que o meu estado de graça terminou exatamente quando V. Ex' pediu o
aparte e lamento profundamente não poder, ern virtude dessa ausência, satisfazer a curiosidade de V. Ex'
Sr. Presidente e Srs. Senadores, para encerrar as minhas palavras, relativamente à liderança: o líder terá sempre uma conduta retilínea, a palavra do
líder será, pelo menos deverá sê-lo, invariavelmente sincera, porque nada
mais triste, nada mais pungente do que ainconfiabil~dade da LidÚança.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, os Líderes Nilo Coelho, Evelásio Vieira e
Humberto Lucena obtiveram, através do requerimento que já é do conhecimento de todos, a retirada do pedido de empréstimo formulado pelo Piauí. O
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compromisso, segundo voz corrente nesta Casa e consoante informação que
me foi prestada pelo eminente Vice-Líder piauiense:, Senador Bernardino Viana, foi no sentido de que até a próxima quarta-feira, depois de amanhã, a matéria voltaria a ser discutida, a matéria seria aprovada nesta Casa.
O~;jornais do Piauí, que deram tanto destaque à matéria, também informaram o seguinte: leio no Jornal da ,,_,fanhà. de sábado último, o tópico seguinte:
•· ... a maioria do Senado, representada pelos líderes do PMDB,
PDS e PP reso!veram tirar dois projetes da pauta: um do Mato
Grosso do Sul que solicitava 30 milhões de dólares mas não apresentava plano de aplicação e o do Estado d_o Piauí que apresentava
também um plano falho. Quem decidiu isso foi a maioria do Congresso, e agora o projeto volta para as comissões onde deverá receber todas as informações cabíveis ... "

li, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma informação prestada à imprensa
do Piauí pelo eminente Senador piauicrise, Dr. Alberto Silva.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, hoje é o Dia do Piauí. Sobre a data falará
o eminente Senador Bernardino Viana. O que eu desejo, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, é apenas que o Dia do Piauí concorra e contribua para que jamais
eu perca a minha fé nos homens, a minha fé na Liderança.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, por certo os compromissos serão cumw
pridos. Por certo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, mais uma vez a palavra do
homem será honrada.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Jutahy Magalhães.

Concedo a palavra ao

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Um dos assuntos mais polémicos no País, afora o da carga tributáriaque incide mais sobre pessoas físicas e, nestas, sobre os assalariados, no que
tange ao Imposto de Renda- tem sido justamente o da distribuição da renda
pela populaçiío.
Não há assunto mais repisado, nesta tribuna, nos meios políticos e econômicos c na imprensa, do que o chamado ''achatamento salarial," a signifi·
car a redução da capacidade aquisitiva, prindpalmente nos setores inferior e
médio da pirâmide social.
Quando tanto se fala em redistribuição de renda, deve-se atentar a que,
nu-ma sociedade capit:.dista, o lucro resulta do trabalho, em bom sua distriw
buição, entre o detentor do capital e o agente da produção, que é o trabalhador, muitas vezes parecer iníquo.
Também observa-se que, no esforço para a equalização da renda, ou se,
para aproximar o famoso índice de Gini do seu nível mais baixo- significativo da perfeita distribuição- o fenômeno da equiparação começa a ocorrer
de baixo para cima.
Isto significa que se reduz, em primeiro lugar, o quantitativo da rTiiséria
absoluta, embora o maior enriquecimento continue mais flagrante, no topo
da pirc.imidc.
Disso resulta, evidentemente, um empobrecimento da classe média, capitalizado tanto pelos mais pobres como pelos mais ricos.
Temos lido, recentemnete, vários trabalhos sobre o novo perfil salarial
brasileiro. revelado pelo censo de 1980, todos dignos de registro ou mesmo do
mais amplo comentário.
Vamo:; comecar por um artigo da economista Kristina Michahelles, divulgado pelo Jornal do Brasil de 27 de setembro último, no seu caderno de
economia.
Salienta, de início, essa estudiosa da economia brasileira:
"O processo de concentração de renda no Brasil continuou durante a década de 70, embora num ritmo mais lento que no anterior.
Em termos absolutos, todos ficaram comparativamente mais ricos,
devido ao rápido crescimento económico do País nos últimos dez
anos. Mas os resultados preliminares do Censo de 1980, divulgados
pelo IBGE, indicam que, em termos relativos, aumentou ainda mais
a distância que separa os mais ricOs dos mais pobres. Isso significa
que a riqueza adicional gerada no País não foi igu-almente distribuída entre todos os grupos sociais.
Para usar a metáfora do bolo, pode-se dizer que ele cresceu, as
fatias correspondentes aos diversos extratos não aumentaram todas
na mesma proporção: as das camadas mais altas cresceram mais do
que aquelas mais pobres, comparando-se o bolo de 1970 com o de
!980".
Eis uma constatação estatística, numa análise linear da realidade naciona!.
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Pura maior brilho da suu exposição, teria sid<; preferível que a sua ilustre
autora se detivesse em verificar se o processo de desenvolvimento econôrnico,
a partir d<ts economias primário-exportadoras em busca da industrialização,
no regime c:apitali:-;ta, não teria, como denominador comum - respeitadas as
necessárias diferenças \acionais -justamente o erguimerito das rendas na
mais baixa d<ts classes econôrnicas, com sua elevação também naquelas que
compõem o topo da pirâmide.
Não seria uma exigência da arrancada para o desenvolvimento uma certa concentração de bens nas classes consideradas economicamente mais dinâmicas, para que O processo de investimento dependesse menos da ajuda externa?
·
E se, porventura, houve melhoria das classes mais baixas, diminuindo-se
o número dos miseráveis e muito pobres, embora crescesse o dos muito ricos,
isso decerto traduz-se melhoria social.
Tal fato, no processo evolutivo da nossa economia, registrado na última
década, está dito por aquela economista, quando assinala:
uExistem hoje menos-Jiessoas em condição de pobreza absoluta. Considerando-se o salário mínimo como parâmetro, havia, em
1970, 15 milhões e 729 mil pessoas (60,6% da população economicá~
mente ativa) ganhando até um salário mínimo.
Dez anos mais tarde, são 13 milhões 450 mil pessoas (33,3% da
população trabalhadora) os que se encontram nessa situação".
Eis, ·aí,-um ·módulo que merece a conveniente atenção: duplicou, em números relativos, a ciffa dos que ganhavam até um salário mínimo, no último
decênio.
Como ninguém consegue demonstr:. r que houve descenço tão violento
no estrato médio da pirâmide social, na realidade durlicou, nesses dez anos, o
número dos trabalhadores vencendo aquela paga salarial mínima.
O fato de ter diminuído a partiCipação desses p 1bres no bolo total, não
·implica, realmente, no seu empobrecimento real.
Em :.málise, o economista Ramonaval Augu::.to Costa, que se doutourou
com a tese "Distribuição de Renda no Brasil", assinala:
"Os maiS Pobres ficam mais ricos, jáAU:e a fetida média do grupo aumentou de 70 para 80. No entanto.a participação dos mais
pobre_s na renda total diminuiu, ou seja-, o aumento real da renda
dos mais pobres não foi foi suficiente para mantê-los com a mesma
capacidade de participação que tinham em 1970. Mas é bom
lembrar que nem sempre os pobres de 1980 são os mesmos de 1970.
Ora, nesses dez anos, comprovada a grande mobilidade da pirâmide social nos pafses em desenvolvimento, um operário que vencia menos passou a
ganhar um salário mínimo; cm compensação, uma boa parte dos 15 milhões
que atingiram a fase etária da atividade económica não conseguiu inserir-se
no mercado de trabalho.
Também o processo econômico de uma classe não se traduz, apenas,
pela sua renda salarial.
Se todos são usuários de serviços públicos, lembra-nos, por exemplo, de
que, nesse decênio, a telefonia passu a servir a cem por cento das cidades do
Centro-Sul e sessenta por cento daquelas do Nordeste.
Isso significa a oportunidade para o uso, pelos mais pobres, de um serviço que. há vinte anos, só era propiciado da classe média para cima.
O fato é que, em 1980, mais de metade da população economicamente
ativa estava ganhando entre um e cinco salários mínimos.
Alguns economistas explicam esse fenômeno como resultante da urbanização, pois nas-cfdades se cumpre com mais rigor a obrigação de pagar o salário mínimo.
Há quem considere que a população se tornou menos jovem e como as
rendas tendem a crescer com a idade, isso explicaria a duplicação, no decênio,
dos que ganham mais de um salário mínimo.
Segundo os dados do IBG E, os 34% da população trabalhadora, ganhando de dois a cinco salários mínimos em 1970, passaram a 54,7% em 1980;
em compensação, há um decênio essa população trabalhadora detinha 44,3%
e. cm 1980, passou a participar em apenas 40,9% do rendimento bruto nacional.
Pode-se também concluir, de maneira pessimista, que houve, apenas, encarecimento da mão-de-obra. não especializada, substituindo a mão-de-obra
qualificada.
De qualquer modo, fica demonstrado que os trabalhadores na base da
pirâmide assalariada melhoraram de condição, importando, no entanto, reduzir os desníveis salariais, ou seja, "fechar a tesoura'' salarial.
Mas é preciso ter-se cm conta que a moeda é um módulo relativo, havendo, ainda, no interior do País, comunidades praticamente vivendo o regime
da troca dircta.
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Os parâmetros de renda, aplicados ao trabalhar rural e urbano, sofrerão,
necessariamente, distorções, quando aqueles têm mais condições de satisfazer, na fonte da produção, suas necessidades primeiras, sem pagar o preço do
transporte t:: do lucro, a que não podem fugir as segundas.
De outro lado, a concentração de renda no topo da pirâmide caracteriza
o processo de capitalização necessária à promoção d_o_ desenvolvimento autosustentado. Por isso, dizia, há mais de um decênio, o Sr. Delfin Netto, que é
preciso primeiro fazer crescer o bolo, para depois reparti-lo.
Então, quais as medidas necessárias para reduzir a desigualdade na distribuição de rendas?
O economista Edmar S-acha aponta a reforma agrária como instrumento
prioritário desse processo, seguido de um reforço dos gastos públicos em saúde, alimentação, educação e habitação popular, a par de uma reforma tributária.

Já o economista Roberto Castelo Branco adverte que não há soluções e
curto prazo para as desigualdades económicas, tratando-se, antes de mais nada, de um problema estrutural, a exigir medidas a longo prazo, tais como os
investimentos em educação, saúde, treinamento, nutrição, pesquisa e educação agrícolas.
O conselho à reforma agrária resulta, entre os economistas, da constatação de que a renda é maior na área rural que na área urbana, explicável o
fenômeno, em parte, pelo efeito demonstração, quando a propaganda consumerista atinge muito mais a cidade, reduzindo as poupanças pela aquisição de
bens secundários.
Poucos discordam da necessidade de uma reformulação da política fundiária, com maior acessibilidade de crédito ao pequeno lavrador, que responde por grande parte da poPulação de gêneros alimentícios não exportáveis,
corno o feijão, o arroz, a mandioca e o milho, indispensáveis à dieta do brasileiro.
Revela o censo de 1980 que o estrato constituído por um cento mais rico
da população rural aumentou, no decênio, sua particip-açao-no ubolo" em
17_9o/ro, passando de 10,5% para 29,3%, enquanto aquele um por cento mais
rico da população urbana teve um aumento de apenas 7,7%, passando dt treze para catorze por cento de participação na renda total.
Várias hipóteses podem ser sugeridas, para expficar esse fenômeno, send"o mais convicente aquela relativa ao instrumento, no decênio, do crédito e
dos incentivos à lavoura, canalizados preferencialmente para os mais ricos,
beneficiários crescentes desses subsídios. Pode-se também admitir que, no decêni-o, não_ apenas melhorou o desempenho das monoculturas do açúcar, do
algodão e do café, como ocorreu o Hboom" da soja, com crescente ímpor.tância em nosso balanço de pagamentos.
Os agricultores mais ricoS são justamente os que, latifundiários ou não,
produzem gêneros exportáveis, embora, nesse contexto, o cafeicUltor venha
perdendo primazia para o usineiro de açúcar e álcool e para o produtor de sojã~

Há, no resultado do censo, outro dado digno de análise: no grupo dos
mais ricos, ou seja, dos que recebem acima de vinte salários-mínimos, em
1970 se encontrava quatro décimos por cento da população economicamente
ativa (cerca de 102 mil pessoas) absorvendo 7,7% da renda nacional.
Passado o decênio, quadruplicou a proporção desses ricos para 1,6% da
população trabalhadora (630 mil pessoas), enquanto sua participação no
bolo não chegou a triplicar, passando a 19,1%.
Se cresceu o número dos ricos, que ficaram ainda mais ricos, m3.s melhorou a distribuição de renda na base maior da pirâmide, então resta concluir
para a existência de um fenômeno: o achatamento da chamada .. classe média", em beneficio de uns poucos ricos c de milhões dos mais pobres.
O que importa, na verdade, é reduzir essas diferenças salariais.
Como vimos, os economistas U:pontam maiores investimentos na saúde,
na educação, na alimentação, como um processo conjUnto para diminuir tais
desníveis.
Decerto as condições sanitárias do País melhoraram nesse decênio,
rcduzindo~se :.1 mortalidade infantil e aumentando a expectativa de vida. Mas,
inegavelmente, aumentou o número absoluto de analfabetos, enquanto a formação técnica, principalmente de nível médio rural, não teve progresso apreciáveL
Se, há dois decênios, tanto se falava, no Brasil, cm ''educação para o desenvolvimento", não seja ela entendida como a destinação de mais recursos
para o nível superior, nem para o meio urbano.
Busquem-se os níveis primário e médio e orientem-se os recursos nacionais para o interior, o meio rural, tanto mais quanto está provado, nos dois
últimos anos, que o melhor desempenho da agricultura é que teve condições
de frear, um pouco, o aumento do custo de vida, como, nos próximos anos,
será o instrumento mais propício à melhoria do nosso balanço de pagamentos.
-
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Teremos, este ano, um saldo substancial na balança comercial e isto se
deve. na maior parte, ao desempenho do setor agrícola, industrializado ou
não: café, açúcar, algodão, cacau, soja.
Outra perguntu <I ser re~pondida se configura na veracidade da interpretuçào segundo a qual "no Brusil, apesar da desigualdade da distribuição da
nmda, uumenturam as oportunidades e pode-se até prever que, daqui para
frente, :.ts dificuld<Jdes tendem a rcduzir~se··.
O aumento das oportunidades decorre, justamente, do processo de desenvolvimento, marchando para a preeminência do setor de serviços sobre o
industrial c destl! sobre a agrícola. quanto ao número de pessoas economica~
"mente utivas.
O Sr. Humherrv Lucena- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com muita honra.
O Sr. l!umh{'rro Luc(:'/la- Como sempre, V. Ex• faz considerações judiciosas sobre o punorama econômico e social do País. A mensagem que V. Ex•
traz hoje no seu pronunciamento vem ao encontro, pelo menos do ponto de
vista geral, do pensamento das Oposiçaões, particularmente do PMDB,
quando temos enf'ati?ndo, nos nossos discursos, que o atual modelo econômico leva o Pais a uma concentração de renda cada vez maior. V. Ex" aponta ai~
g_umus medidas importuntes p<lr:.l a atenuação das conseqüências funestas
de5sa concentração de renda no campo social, entre as quais, com a sua Iuci~
dez de estudioso da matéria, a reforma agrária, q·ue, sobretudo para a Região
Nordestina. onde a rigidez da estrutura agrária é a maior do País, é premente.
Infelizmente. apesar de toda a instrumentação legal em vigor, a partir dareforma constitucional fdtu no Governo Castello Branco, do Estatuto da Terra. não temos avançudo muito, ou quase nada, nesse t.erreno. É que tudo é de~
morado. Os conflitos de terra que têm ocorrido aqui, acolá, notadamente no
Nordeste, ficam quase sempre sem solução, diante da procrastinação, pelo
INCRA. dos processos de desapropriação por exemplo. Ainda há pouco re~
cebi da Paraíba. da Federação dos Trabalhadores Rurais, extenso memorial,
relacionando dezenas de processos -de desapropriação que se encontram na~
qucla entidade aguardando andamento, sem que as providências sejam tornadas.
Congratulo~me com o pronunciamento de V. Ex~. que, a meu ver, tam~
bêm reforça a nossa tese, que, embora a atuallei de política salarial não seja a
melhor, é no entanto. um instrumento dos mais adequados para ·melhorar a
situação paru os assalariados brasileiros. Esperamos, portanto, que seja man~
tidu. Assim me pronuncio diante de reiteradas ameaças que têm havido,
sobretudo da purtc do Sr. Ministro do Planejamento e de algumas entidades
rcpresentativ:.1s dos empresários brasileiros, no sentido de novas e profundas
alterações nesse diplom<t legaL

O Sr. Lui; J"iana- Nobre Senador Humberto Lucena, veja V. Ex' como
.são as coisas. Ambos estamos ouvindo o discurso do nobre Senador Jutahy
Magalhães com mui tu atenç5.o. V. Ex' dá uma interpretação que não é a mi~
nha. Acho que a conclusão dü orador não é eSta a que V. Ex• chegou.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nobre Senador Humberto Lucena,
V. Ex~ está ouvindo o ilustre Senador Luiz Viana dizer que as interpretações
são realmente diferentes. Na realidade, há uma diferença de interpretação. V.
Ex~ há de (.:'Onvir que, no estudo que prócurei realizar, demonstrei que aqueles
que recebiam m<Lis, aqueles mais ricos, aumentaram, quadrupicaram em seu
número, e que tivemos também um aumento muito grande, mais da metade.
Antigamente, em_]970, 667o da população recebia abaixo de um salário míni~
mo, hoje estamos em 33%. Portanto, houve um aumento daqueles de menor
renda, houve certa distribuição, embora também tenham enriquecido mais
aqueles mais ricos. Ainda V. Ex~ há de convir de que passamos de 107 mil
pessoas que recebiam mais de vinte salários mínimos para 600 e- tantas mil
pessoas que também recebem essa quantia.
<?c:._ncordo plenamente. _Não digo que vá ao encontro do pensamento da
Op:'SJÇao .. c:~tamentc defender aquilo que está no nosso Estatuto, na legislaçao part1dana do PDS. Nosso Estatuto determina que haja uma luta consta.ntc para acabar com o desnível salarial. Ainda temos um exagero no Brasil.
Amda temos esse desnível, que chega de um a 100 salários, às vezes nessa diferença salarial, e este é o grande trabalho. Já a atuallei salarial tem um alcanc:, d~ certo modo, como V. Ex~ procurou interpretar. De qualquer maneira,
nao e aquela norma legal que venha atender àquela necessidade de diminuição desse desnível salarial. O achatamento salarial das classes mais elevadas muitas vezes ocasiona, como o tem feíto, il.lgumas- fnjustiças para com a
classe média, a classe mais sacrificada nessa distribuição de renda distribuição essa que ainda ~tá errada, mas que jã existe tanto no topo c~mo na
parte inferior da pirümide salarial. A classe média, esta, sim, vem sendo sacri~
ficada, mais do que nunca, por esse problema da má distribuição de renda no
Brasil.
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O SR. PRI::SIOENTE (Cunha Lima)- Como se esgotou a hora do expediente, proponho ao Plenário a sua prorrogação por 15 minutos, a fim de
que o orador conclua c..1 seu discurso c também atendamos às solicitações de
breves comunicações dos Srs. SenadOres Jorge Kalume e Bernardino Viana.
Em Votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a prorrogação queiram permanecer scn~
ta dos. f Pausa.)
Aprovada.
Volto a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Agradeço a V_ Ex•, Sr. Presidente, e
aos Srs. Senadores a colaboração que deram a este orador para poder con~
cluir esta oração despretensiosa a respeito de um assunto que sei do interesse
gera 1 da Casa.

O Sr. Humberto Lucena -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. JUTAHY MAHGALHAES- Com prazer.

O Sr. Humberto Lucena - Concordo com V. Ex• que a classe média é a
mais sacrificada, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Agora, V. Ex•, afir~
mou, em certo trecho do seu pronunciamento, que as classes menos favorecidas, justamente as que estão na base da pirâmide, tiveram, dentro desse processo de concentração de renda, uma menor participação percentual no pro~
duto interrlo bruto.
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Mas, V. Ex• hã de convir que houve
uma ligeira baixa no percentual da renda geral...
O Sr. Humberto Lucena - Sim, na renda geral. ..
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Mas houve uma grande baixa, quase 50%, na parte do percentual de pessoas que recebiam abaixo do salário
mínimo ..
O Sr. Humberto Lucena - Certo.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Daí até a minha conclusão matemática de que é lógico que, sendo menor o número de pessoas, também participam menos da distribuição geraL

Houve uma elevação na base da pirâmide, inegavelmente por todos os
estudos que foram realizados, pelo IBGE e pelos diversos economistas que
analisaram os dados disponíveis que chegaram à conclusão de que houve. na
realidade, um aumento da base da pirâmide salarial. Agora, houve, corno di~
go, também uma diferença maior entre a base e o ápice da pirâmide.

O Sr. Humberto Lucena- Pois bem, essa diferença é que é importante.
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Porque esse desnível salarial de 1
para 100, 120 salários, que ainda existe no Brasil, isto é que deve ser melhorado. E digo- eu, aqui no meu pronunciamento, na parte final, que não será atra~
Vês de um achatamento dos salários, mas sim por uma elevação da base para
que possamos chegar a um desnível na média de I para lO, 12 salários, que seria o ideal e que é o nível dos países industrializados.
O Sr. Agénor A-faria- Pcrmi!e V. Ex' um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Com prazer, Senador Agenor Ma-

ria.
O Sr. Agenor Afaria- Senador Jutahy Magalhães, o problema visto as~
sim, a grosso modo, dá a entender que as classes assalariadas mais sofridas no
Brasil estão sofrendo menos, que a vértice da pirâmide melhorou para eles.
Contudo, se V. Ex' aprofundar os seus estudos, V. Ex~ vai chegar a uma conclusão muito.triste. E de que o Governo aprofundou na classe média a sua ansiedade de socializar os prejuízos. Porque, da pobreza deste País não se tem
mais o que tirar. Tiraram, tanta correia do couro que não se tem mais o que
tirar, está no sangue, nobre Senador. O assalariado de um a três salários não
tem mais nem como se alimentar, de forma que não pode participar com ne~
nhum esforço mais, neste País. O dinheiro de nosso assalariado, até três sa~
lá rios, para aluguel de casa, para alimentação, etc. já está sendo totalmente
absorvido. Então, a classe média agora começou a responder por quase tudo.
Se continuarmos assim por mais cinco anos, vamos ficar só duas classes, neste
País o rico e o miserável. Esta é, infelizmente, a grande realidade do País. Sou
um homem do povo, convivo com o povo e posso afirmar a V. Exll o seguinte:
na minha área, lá onde eu moro, no interior do Rio Grande do Norte, a roda
grande entrou na roda pequena. V. Ex,. querendo entender, entenda. Isso é
uma preceituação bíblica. O homem do interior, o coronel, virou cocó. E tem
• mais um aspecto para demonstrar a incapacidade do Governo que V. Ex~' representa. O implemento agrícola subiu assustadoramente. O algodão baixou,
não tem preço, está sendo comercializado pelo preço que-meia dúzia está querendo comprar, sem dinheiro. O homem do campo está jogado à própria sorte, o êxodo rural aumentou, assustadoramente, nestes últimos cinco anos.
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Acho que temos que enfrentar a realidade como ela é. A gente chega ao interior, conversa com o povo e vê que não há mais esperança, não há perspectiva, não há porta para bater, é um salve-se quem puder. Falaram que melhorou a situação, mas não melhorou coisíssima nenhuma. Isto é pura literatura.
Na realidade, a situação é coinpletamente diferente. Muito obrigado a V. Ex!!0 SR. JUTAHY MAGALHAES- Lamento discordar um pouco de V.
nobre Senador Agenor Maria, embora eu concorde com V. Ex~ no que
diz respeito à classe média. No setor agrícola, por exemplo, temos que conEx~,

cordar que tem havido, nestes últimos anos, um grande esforço, por parte do
Governo, para o aumento da produção agrícola. Conseguimos chegar não ao
ideal, porque estâ ainda muito longe disso, mas já melhoramos, tivemos safras rezoavelmente boas, fazendo uma comparação como passado. Mas não é
ainda o ideal que desejamos alcançar em futuro não muito longínguo.

O Sr. Itamar F(anco -

V. Ex!> ine permite?

O SR. JUTAHY MAGALHÁES - Pois não, nobre Senador.
O Sr. Itamar Franco- Para entrar com o meu aparte e a minha discordância, qu-ando V. Ex• se refere ao problema agrícola. Senador Jutahy Magalhães, o que se verificou, no Pais, nestes últimos anos, foi exatamente o contrário. Houve o acréscimo da chamada fronteira agrícola apenas em relação
aos produtos de exportação. Por exemplo - e V. Ex' há de ter verificado,
porque é estudioso da matéria, é inclusive um homem que conhece profundamente o problema fundiário do País- a nossa produção de feijão caiu. Enquanto a soja, praticamente, triplicava ou quadruplicava, a produção do feijão, cah.i.-E caiu por quê? Porque se atendeu e se atende até hoje, nobre Senador, e os dados não são da Oposição, mas do próprio Go"váno, se atende hoje
àquele sentido de exportação dos produtos que interessam. Os financiamentos do Banco do Brasil são todos dirigidos às grandes empresas exportadoras
deste País, inclusive, as empresas multinacionais. Em detrimento exatamente
do quê? Daquilo que o Senador Agenor Maria colocou para V. Ex', o empobrecimento da população. Veja o caso, para citar o -exemplo do meu Estado, para não dar números gerais, que 50% do homem rural do meu Estado
ganha apenas um salário mínimo e esse percentual sobe para o Nordeste e sobe, nacionalmente. 30%, nobre Senador Jutahy Magalhães, dos homens rurais brasileiros não têm, sequer, rendimentos, têm rendimentos considerados
abaixo do mínimo. Portanto, a política agrícola brasileira é uma política apenas volt.ada para o sentido de exportação.
O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Eu concordaria ~om V. Ex• em
grande parte, se estivéssemos falando há um ano atrás, mas se V. Ex' tomar
os útlimos dados da produção agrícola e da comercialização dos produtos
agrícolas, V. Ex'~- há de convir comigo que este ano nós não tivemos que importar produtos alimentícios, a não ser o trigo.
V. Ex' vai discordar, e eu já ouvi -aqUT no Senado declarações de que não
acreditavam nas informações prestadas de que nós, este ano, não importamos
alimentos. Nós tivemos um índrce-residual de importações feita no ano passado.

O Sr. Itamar Franco - Não, darei um exemplo a V. Ex• ...
O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Eu não estou falando, evidentemente, do trigo, mas de feijão, arroz, milho, que nós não importamos.

O Sr. Itamar Franco - Importamos, este ano, nobre Senador Jutahy
Magalhães, mais de 50 milhões de dOlares de milho.
O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Milho que estava comprado, contratos efetuados no ano passado ...

O Sr. Itamar Franco - Não, V. Ex' me permita, só para completar o
meu raciocíriTO,-sem atrapalhar o discurso de V. Ext-...

O SR. JUTAHY MAGALHAES bem diferentes ...

Nossas fontes de informações são

O Sr. Itamar Franco- Eu vou dar as- minhas -fontes, que são as do Governo. Nem quero atrapalhar o discurso de V. Ex•, que é um discurso que interessa a todos nós, do Senado e, evidentemente, podemos ter essa discordância. V. Ex' está confundindo, quando houve uma discussão entre a CACEX e
a INTERBRAS, em fevereiro, quando a CACEX, protestando contra o pagamento de importação de milho, a INTERBRÀS justificou, àquela altura,
isto em fevereiro deste ano, dizendo que era pagamento proveniente de importações de 1980. Mas, ao contrârio, Senador Jutahy Magalhães, a importação de milho, neste País, continua e, pOr incrível que pareça, também a importação de arroz. V. Ex• há de verificar com os dados do próprio ...

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Estamos com fontes equivocadas ...
O Sr. Itamar Franco- Não. Estou dando a V. Ex•, inclusive, as fontes, a
CACEX e a INTERBRAS.
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O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Tenho informações do Ministério
da Agricultura, a respeito deste assunto, de que havia até uma certa dúvida
qu~nto a possível importação de milho para o Nordeste. Porque V. Ex~~ sabe
que, (á no Nordeste, temos tido anos agrícolas muito ruins, prejudicados pela
seca de três anos e saía, por mais incrível que pareça, mais barato importar o
milho do exterior do que levar do Sul para o Nordeste. Havia uma dúvida
quanto à importação ou não desse produto, lá para o Nordeste, para uma
ârea_...
O Sr. Evelásio Vieira - Permite V. Ex'~- um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Um minuto, nobre Senador. Eu tenho que discordar também do problema da migração da população rural.
Pelo menos no Nordeste, nós sabemos qUe, nestes últimos anos, a migração
tem sido menor, relativamente, do que em anos anteriores. Não queremos dizer que não exista a migração. Existe. Mas, com três anos de seca como nós
tivemos, graças a um programa de assistência direta ao trabalhador rural e
que não é o ideal - não vamos aqui querer dizer que estamos atendendo ao
trabalhador rural dentro daquilo que consideramos ideal e necessário, do
quase que do mínimo necessário, mas, ainda dentro das possibilidades dos recursos que nós temos, o trabalho executado impediu que houvesse aquela migração que teria que haver se não houvesse esse atendimento geral que foi feito, de atendimento pessoal, e que nós conseguimos evitar que o Nordeste ficasse, entãO, menos populoso do que hoje.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Nobre Senador, lembro a V. Ex•
que o seu tempo acaba de se expirar.
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Vou concluir, Sr. Presidente, pedindo desculpas aos Srs. Senadores que me solicitaram os apartes não poder
atendê-los.
Há, realmente, muito mais empregos na área urbana do que na rural, enqu:mto, no Pai!;, se agiganta o processo de urbanização e, conseqüerite-mente,
o aumento das oportunidades laborais.
A renda per capira do brasileiro aumentou de 1.470 dólares em 1970 para
1.700 dólares em 19!W, ou seja, mais de 15%, enquanto a população creScia
nessa mesma proporção.
Somos, portanto, uma nação bem mais rica do que hâ um decênio, o que
melhora as nossas perspectivas de, mediante uma distribuição de rendas mais
justa, erguer o padrão de vida da população mais pobre.
O maior número de interpretações do censo de 1980, quanto ao problema da distribuição de rendas se baseia na aplicação da curva de Lorenz, para
encontrar o índice de Gini, que é a sua síntese matemática.
ln dica aquela curva quanto cada pessoa da população economicamente
ativa detém do total dos rendimentos, pondo uma coordenada as classes e na
abcissa, o produto. Da extremidade esquerda da coordenada parte uma linha em direção ao
topo da abl:issa.
Quanto mais ela se aproximar, na diagonal, de ur:--. ;-.;í.d, tanto melhor
será a distribuição da renda, variando o chamado "índice de Gini" ou seja, a
área da meia lua entre a diagonal e a curva real dos rendimentos, de zero a 1.
O Gini em 1970 teria sido de 0,545, piorando, em \980, para 0,565.
Muitos consideram insatisfatório o índice de Gini para revelar a distribuição da renda, principalmente quando a escolha das faixas salariais pressupõe urna igualdade de rendas inexistente em qualquer delas.
Bem mais esclarecedores são os dados relativos ao rendimento mensal
médio da população.cconomicarnente ativa, que passou de 1,63 para 2,87 salários, enquanto a mediana se elevou, no decênio, de 0,85 para I ,55 salârios
mínimos.
Verifica-se, diante do censo de L980, que, em 1970, 28,4 por cento da população ganhava até meio salário mfnimo, representando 5, 7 por cento da
renda: em 1980, esse número decresceu para 12%, representando 1,4% da renda. Entre meio e um salário mínimo, 32,2%, no início da década, absorviam
15% da renda, números que baixaram para 20,8% e 5,7%, respectivamente.
Entre um e dois salários mínimos, o percentual da população sobe de
21,7% para 31,1%. mas desce no percentual da renda, de 19,6% para 15,2%.
Mas é na faixa entre 2 a 5 salários mínimos que há a duplicação do percentual da população, de 12,7% para 24,7%, mas o percentual da renda. só sobe, no decênio, nessa faixa, de 24,7% para 25,7%.
Os que ganhavam de 5 a 10 salários mínimos dobram de 3,3% em 1970
para 7,2% em 198l, uumentando sua participação na renda, de 14,6% para
17,7%. Também notável o incremento dos que ganham entre lO a 20 salários
mínimos. de 1,3% em 1970 para 3,2% em !981, subindo a participação na renda, de 11,8% para 15,2%.
Finalmente, quadruplicaram, no decênio, de 0,4% para 1,6% os que ganhavam acima de vinte salários mínimos, saltando sua participação na renda,
de 7,7% em 1970 para 19,1% em 1981.
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Verificou-se, portanto, a redução dos percentuais da população em
níveis inferiores. aumentando sua presença nos níveis superiores de renda.
Mas o desnível salarial permanece, variando de um a cem salários mínimos, quando a média ideal dos distanciamentos seria de um para 1O ou 12 salários.
Deve-se procurar o nivelamento não por baixo, mas sim pela elevação da
base da pirâmide.
O achatamento, que inspira a lei salarial em vigor, é medida de resultados lentos, além de resultar, em alguns casos, no congelamento dos salários
de vários segmentos da população, reduzindo-lhes o poder aquisitivo, quando o ideal seria acrescer sua capaddade de consumo, em benefício da economia geral.
O nivelamento por baixo resulta, além da diminuição do consumo, no
desemprego e na crescente capacidade aciosa da indústria, o que traduz, na
prática, a recessão.
Cumpre, aqui. citar o economista Joelmir Beting, quando afirma:
"O desemprego é a forma mais violenta de arrocho salarial já
inventado pelo capitalismo de laisse:-passer".
O caminho certo para a melhor distribuiçãO d3 renda está na melhoria
dos serviços infra-estruturais, propiciando-se ensino, saúde e alimentação às
classes menos favorecidas, o que significará a melhoria do poder aquisitivo
dos seus salários.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.' Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Uma)=.. Concedo a palavra, para uma
breve comunicação, ao nobr~ Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Há poucos dias, ao ver um homem tombar, à semelhança de uma gigantesca árvore, deixando na sua queda imensas Clã.reiras na selva ínvia da vida
amazônica, ocárferam-me os mais variados pensamentos acerca da natureza
humana e sua complexidade. Refiro-me a Gatasse Elias Kalume, a quem estava ligado por h.1ços de parentesco, consangUinidade e de fraterna e estreita
amizade, e que faleceu dia 14 deste mês, na capital paraense, com a avançada
idade de 80 anos, dos quais 60 na Amazônia e em especial na cidade acreana
de Xapuri.
Natural de Malula, Síria, de lá veio na década dos vinte, acOmpanhado
do seu primo e amigo, também falecido, Milad Kalume, atendendo ao convite do meu saudoso pai e seu tio Abid MoiSés Kalume, que já se encontrava no
Acre des_de os albores deste século. Gatasse, como outros seus conterrâneos,
parecia seguir o Gênesis:
BSai da tua terra, de tua parentela e da casa do teu pai, e vem
para a terra que eu te mostrarei".
Trazia consigo a alegria de conhecer outras plagas, a esperança ditada
pelo destino e a coragem para iniciar a luta que lhe estava reservada. Não importava o sacrifício, porque, acima de qualquer sofrimento, tinha na alma o
desejo do triunfo, afastando com a sua mão de verdadeiro Hércules as pedras
que existissem no seu caminho. A sua decisão parecia sintonizada com o pensamento do imortal poeta !ibanês Gibran Kahlil Gibran:
"Gosto que-haja diJici.lldade-s-em minha vida. Pois quero e espero superá-las. Sem obstáculos não haveria nem esforço, nem luta.
E a vida seda insípida.''
De compleição forte como um jequitibá, elegante no porte como a
Bertho/Nia E.\'celsa. Gatasse estava permanentemente disposto a executar as
tarefas sadias que lhe eram atribuídas, o que fazia com perfeição e alegremente. Seus amigos íntimos costumavam dizer que jamais o ouviram recriminar
ou injuriar a sorte, mesmo quando esta era adversa. Polido e calmo no gesto,
a sua voz pausada somente aumentava para exaltar ou reanimar o seu semelhante nos momentos de dificuldades. Era por excelência um verdadeiro conselheiro. Gostava da vida e sabia vivê-la e, acima de tudo, amava o Brasil, terra logo adotada corno sua pátria: e, ante os fatos que iam surgindo em sua
trajetória, comprazia-se cm exclamar que era um homem feliz, expressão plena de conteúdo e verdade_confirmada por quem o conheceu.
Casou-se cedo, porque achava que a vida somente se completaria tendo
uma companheíra ao lado. Escolheu para compartilhar de seu destino a xapuriense Carmem Eluan, ainda jovem, recém-chegada do Colégio Santa Catarina, de Belém, onde recebeu instrução para ajudar-se e ajudar o amado
companheiro, como se estivessem orientados por Jorge Gerbert, isto é, o "homem deve ter a sabedoria e a mulher a doçura". E desse feliz consórcio, que
durou 53 anos, nasceram, no Acre, cinco filhos, todos hoje em posição de destaque: Elias, médico, professor da Faculdade Federal de Medicina do Pará e
industrial, casado com a médica Heloisa Bentes; Cãrlos, bacharel em Direito,
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funcionáriO graduado da Receita Federal, servindo no gabinete do Superintendente, em Belo Horizonte, casado com a contadora Ilza Lopes; Alberto,
engenheiro formado por uma das primeiras turmas do ITA, Professor da Faculdade de Engenharia do Pará e casado com a professora Elizabeth Bastos;
Roberto, engenheiro civil, foi Secretário do Obras do Acre e, como seu irmão
Alberto, é componente da Comercial Diesel do Parâ- CODIPA -,casado
com a pintora Carmela Teles; e Maria Luíza, farmacêitica, casada com o médico Augusto-Serruya, professor da Faculdade Estadual de Medicina do Pará, e mais treze netos, alguns dos quais universitários.
Gatasse, que soube enfrentar a vida com obstinação, tinha na sua esposa
Carmem uma companheira leal, eficaz, dedicada e amorosa. Juntos sabiam
animar-se e confortar seus semelhantes e em especial os humildes, principalmente da cidade de Sapuri, onde vivia. Gatasse ajudou, ao lado do seu tio e
meu saudoso pai Abib Moisés Kalume c seu primo Lázaro José Drub, a desenvolver a empresa Abíb Kalume & Cia, fundada em 1915, da qual era sócio.
De tudo participava e por isso seu nome figura como um dos reorganizadores, em 1937, da adormecida Associação Comercial de Xapuri, tendo sido
também um dos fundadores do Rotary Club local, em 1948. Graças ao seu
espírito humanitário, estava sempre voltado para as obras assistenciais da comunidade, oferecendo a sua contribuição moral e materiaL Seu amor ao Brasil o levou a naturatizar-se, tornando-se eleitor, entrosado na vida política. A
estima que desfrutava, somada à respeitabilidade da qual se fez credor, contribuiu para receber da Câmara de Vereadores o título de Cidadão Xapuriense. E essa outorga enterneceu a sua alma humilde, porque achava que esse reconhecimento dos edis, ante os benefícios praticados, não deveria ser extrapolado. Dizia, na sua contagiante modéstia, que apenas retribuía pequena
parcela à comunidade a que se encontrava integrado e o acolheu tão generosamente. Mas o reconhecimento não foi apenas enquanto viveu, dando "tudo
de si sem pensar em si"."O Prefeito Jorge Hadad, num gesto espontâneo, decretou luto oficial por três dias; a Assembléia Legislaticva do Acre, através da
palavra do Deputado Felix Bestene Neto, o homenageou; bem como a Assembléia Legislativa do Pará inseriu voto de pesar em atenção a requerimento
dos Senhores Deputados Álvaro Freitas e Mário Chermont.
Seu grande desejo era morrer na Amazônia e o destino reservou-lhe a capital paraense, para sua sepultura, cidade onde desenbarcou hâ quase 60
anos, numa noite enluarada, sob o sopro da brisa marinha que já se misturava com as águas barrentas da grande baía fluvial, para mostrar-lhe quão generosa era a terra por ele eleita e que pisava pela primeira vez, sem conhecerlhe! o idioma e os hábitos, dirigindo-se através de mímicas, as quais eram correspondidas graças à hospitalidade de quem o abrigava, mesmo em se tratando de uin estrangeiro! Isso o enterneceu! ... Logo mais, quando a aurora dispontava risonha e colorida, clareando o infinito, embarcava no navio
"Sobralenge" que, subindo o Amazonas, depois o seu tributário Purus, não
tardaria a alcançar o rio Acre, subtributário que banha a pacata cidadezinha
de Xapuri,- onde passaria a pontificar- e que o acolheu fraternalmente.

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer, nobre Senador Gabriel
Hermes.
O Sr. Gabriel Hermes- Meu caro e nobre Senador Jorge Kalume, a
oportunidade em que V. Ex• lembra, permita-me que o diga, respeitâvel e
querido amigo nosso que se foi, qUero deixar o meu abraço de condolências,
que estendo a toda a sua família. Foi um desses homens que construiu uma
família e construiu um patrimônio, patrimônio não só financeiro, ina~ um patrimônio moral. São homens como esse que, tendo descendência, como nós,
desse pequeno país do Libano, se lançaram através do rio Amazonas, foram
para esse recanto distante, o Acre, e ajudaram a construir o território, que
hoje é estado. Ãs homenagens e à saudade dos seus parentes nós juntamos as
nossas. E juntamos como merecimento, porque esses homens são os verdadeiros construtores do Brasil e são, sobretudo, os pioneiros que fizeram a posse
física da Amazônia, do Acre, construindo um patrimônio, construindo
fumíri~1s, repito. Sobretudo construind-o aquilo que de melhor nós podemos
ter: descendentes ilustres, como V. Ex• que nos honra como um companheiro
e como um nome respeitável aqui do Senado. Ã família eu junto o nosso
abraço.
O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador
Gabriel Hermes. V. Ex' sabe do apreço e da amizade que sempre existiu entre
as famílias, principalmente dos velhos Kalume com a família de V. Ex•, representada pelo seu bondoso e saudoso pai.
Podemos afirmai- que pranteamos um homem que viveu para o trabalho
voltado para o seu próximo, que amava o Acre, a Amazônia e o Brasil, idolatrava a sua família e por isso triunfou; e sua maior glória era repetir constantemente: Sou um homem feliz! (Muito *em! Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Aimir Pinto, para urna breve comunicação.
O SR. ALMIR PINTO (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs.
Senad_or_es:
Não tenho como deixar de prestar a minha homenagem aos colegas mê~
dk:os no diu a eles consagrado e_ontem transcorrido. Dezoito de outubro foi a
(.bta eleita pela Organização Mundial de Saúde como o dia do médico, um reconhcdmcnto pelo que os profissionais discípulos de Hipócrates realizam em
benefício da humanidade.
Nas capitais, nas grandes cidades e em núcleos populacionais espalhados
<tos milhmcs por todos os recantos_ do Globo, a presença do médico dá confianç-a c segurança à população pelo desvelo no resguardo da saúde e do bemestar coletivo.
Não podemos, de sã consciência, desconhecer que na Medicina há verdadeiros abnegudos que fazem da profissão um sacerdócio, exercendo-o com
honestidade c admirável dignidade: O desprendimento do médico, a sua dedi~
~tção, o espírito de sacrifício e o erltiã:llliaQO--ãmor à ciência, que por vocação
ahra~ou, torna-o admirado por todos e estimado pelos seus clientes.
A socialização da medicina, pratiCãiTI6úte"-pôs termos àquela singular figura do médico de família que, com muíta sabedoria, tratava e confortava o
par.:icole e os seus familiares. Chegava-se mesmo a pensar que, morrendo, a
morte parecia encerrar um enlevo de misticismo e de consolação, porque se
morria s·ob os doces eflúvios de bondade carinhosa do médico que, de tanto
integrado às preocupações da família, chorava às vezes junto ao leito do moribundo.
E a esta figura, símbolo do amor e da caridade, que desejo reverenciar
neste instante, significando, neste singelo registro, todo o meu apreço à classe
médica brasileira. (Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na afirmação da vida desta Casa há aconteCimentos que se derramam
deste Plenário sobre a Nação e há outras ocasiões em que os fatos vertem e
fluem do exterior para esse grande estuário onde desembocam as grandes aspirações nacíonais.
Sr. Presidente, neste instante, estamos vivendo um desses momentos.
NtLo é o Senado que influi lá fora atraVéS deste nosso pronunciamento; vem
da galeria nobre para o Senado uma notícia que não pOde fugir ao nosso registro. Presente está na nossa galeria nobre o Presidente da Ordem dos Advogudos do Brasil, Seção Espírito Santo, entidade que se incumbe de dirigir e
defender os interesses dos advogados naquela entidade federativa.
Moço ainda, muito moço, dos mais moços Presidentes da Ordem naquele Eswdo, construiu ali uma magnifica situação em que hoje a Ordem dos Advogados no Espírito Santo é das mais conceituadas do Brasil, não só pelo seu
patrimônio ri10r-al, não só pelo seu patrimônio físico, mas, sobretudo, pela figura hrilhante e singular de seu Presidente. Refiro-me a José Inácio Ferreira,
advogado de uma das bancas mais conceituadas e mais disputadas do meu
Estado; t!x-Deputado Estadual, quando teve uma marcante atuação em defesa dos interesses do povo, e que hoje aqui está para defender, pugnar e postular junto uo Pretória Excelso uma causa do interesse de sua banca.
O Sr. Jl.-foacyr Dalla - Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO- Com prazer.
O Sr. Moacyr Da/la - Eminente Senador Dirceu Cardoso, quero
<tssoci<Lr-me às referências elogioSas que V. Ex~ faz ao eminente Presidente da
Ordem dos Advogados do nosso Estado. O Dr. José Inácio Ferreira, pelo seu
pnssado de luta como homem público, meu colega na Assembléia Legislativa,
jovem. inteligente, capaz, moço que orgulha uma geração e que hoje honra a
tribuna desse Senado, não de V. Ex~' só, mas minha também, queira ele receber a ratificação do meu apreço, sempre constante em afirmar o quanto de
hom é termos um cidadão do quilate de José InáciO-Ferreira à frente de um
órgão representativo, como é a Ordem dos Advogados do nosso Estado.
Muito obrigado.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Naquela organização, Sr. Presidente,
com jornul próprio, uma sede que S. Ex• está pretendendo construir para
mostrur a projeção a que ele conduziu aquela Ordem, no arranha-céu magnífico. José Inácio foi escolhido, Sr. Presidente, duas vezes para relatar, em
nome da Ordem dos Advogados do Brasil, duas teses, em que ele se houve
com rnro brilhantismo. Uma em Manaus, onde recebeu os aplausos e o apoio
de todas us seçõcs estaduais da Ordem dos Advogados do Brasil, e a outra em
Curitiba, no Paraná, onde também se houve magnificamente. Na semana
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p<.tssad<.t regressou dos Estados Unidos, onde recebeu da ONU um posto que,
relu sua id~tde, teve repercussão magnífica no Brasil e no exterior; é o VicePresidente da Associação dos Advogados do mundo.
Assim, Sr. Presidente, quero registrar a presença aqui, de um exparluml!ntar, onde brithou com uma estrela de rara grandeza, e um nome, Sr.
Prc-sid~ntc, que todos os partidos políticos do meu Estado disputam a sua
preferência para candidato a Senador. Se vier a ser Senador honrará estas
Bancudas, ou a Governador do Estado, tal a projeçào e o conceito elevado e
magnífk·~ que José Inácio Ferreira desfruta hoje, em todo o terrítório do meu
b .. tadn.
Er~t o que tinha a dizer. ( Muiro bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Sobre a mesa, projeto de lei que
.-..crú !iúo pelo Sr. !"-Secretário.
E lido o seguinte
PROJETO OE LEI DO SENADO N' 311, DE 1981

Altera dispositivo da Lei ~o 5.527, de 8 de novembro·
de 1968.
O Congresso Nacional decreta:
A11t. 1. 0 É suprimida da parte final do art. 1.0 da Lei n·.o 5.527,
de 8 de novembro de 1968~ a expressão "e de idade".
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se· as disposiçõ.e_s em contrário.
Justificação
O benefício previdetlciário da aposentadoria especial concedido aos segurados que trabalham em atividades penosas. insalubres
ou perigosas, era, até a edição da Lei n. 0 5.890, de 8 de junho de
1973, disciplinada pelo a:vt. 31 da Lei Orgânica da Previdência
Social Cvale dizer Lei n. o 3. 807, de 26 de agosto de 1960), bem
como pelo Decreto n. 0 53.s:n, de 24 de março de 1964, este baixado
com base naquela.

O::Jentre os requisitos então e-stabelecidos para o segurado fazer
jus ao benefício, figurava o da idade mínima, ou seja, 55 anos.
Significava que, além do prazo de carência como contribuinte da
previdência social e do tempo de serviço ( 15, 20 ou 25 anos, conf.o:rme o caso), o segurado só podia aposentar-se se tivesse, no
mínimo 5.5 anos de idade.
PosteriormF!nte o ·beneficio passou a ser _regulado, eomo já
dissemos, pelo art. 9.0 da Lei n.0 5 .890, de 8 de JUnho de 1973, esta
operal)do profundas alterações no mecanismo da Previdência
Social.
No tocante à questão do llmHe de idade, contudo, houve incontrastada evolução e favorecim-ento para os seguracta·s da previdência, eis que o requisito foi eliminado.
Todavia, da combinação do disposto neste referido_ ait. 9.0 da
Lei n. 0 5.890, de 1973, com os atas regulamentares que o complementam e que ·são indispensáveis para a caraoterizaçáo da atividade penosa, insalubre ou perigosa_ (O Decreto n.o -53.831, de-1964,
estava revogado e_ em ~eu lugar vigorava, como vigora, o Decreto
n.O 63.230, de 1968), resultou que algumas categorias foram simpl·esmente excluídas do direito à obtenção do benefício.
Reconhe.cendo o grave erro e mesmo a injustiça dai decorrentes, o Governo não se omitiu de, algum tempo depois, sancionar
projeto de lei originário do âmbito do próprio Legislativo em que
se cuidava de restabelecer, para as ditas c'"tegorias, o direito então
suprimido. Editou-se assim, a Lei n. 0 5.527, de 8 de novembro de
1968, cuja ementa basta para explicitar o motivo pe>r que veio e
que diz:
"Restabelece, para as categorias profissionais que menciona, o direito à aposentadoria especial de que trata o
art. 31 da Lei n.0 3 .807, de 26 de agosto de 1900, nas condiç.ões anteriores.''
Ao reabilitar o , direito, o mencionado diploma restabeleceu
também, inadvertidam!fnte talvez, a condição r:elativa ao limite
de Idade, que a legislação vigorante nãe> mais exigia.
A conseqüência de tude> isto é que a grande maioria dos trabalhadores com direito à aposentadoria especla~ nos termos do
disposto no art. 9.o da Lei n.o 5.89{), de 8 de junho de 1973, não
preeisa submeter-se à exigência do requisito concernente à idade
mínima (5-5 anos), bastando contar com pelo menos cinco (5) anos
de contribuição e haver traballlado durante quinze, vinte ou vinte
e cinco anos, conform-e a atividade. Não assim, por:ém, pata a.s.
categorias que haviam sido privadas do direito à aposentadoria
especial e que a tiveram restabelecida pela Lei n.O 5. 527, de 1968.
li: que tal fel, ao dispor sobre o restabelecimento do direito :r>revldenciário mencionado, reabilitou também, conforme jã dito, a e:xigência, o requisito, do !imite de Idade. Assim, os Integrantes de tais
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eategória.s mesmo que acaso. tenham cutnprido a carência ·con:tribut!va ~ o tempo de serviço •necel'Sitam satisfazer a condição de
ter, pelo menos 55 anos de Idade.
'í'rata-!!e, à ·evidência, de tratamento diferençado para situações
.idênticas~ o que não pode -continuar sendo a:gasalhado em nosso
ordenamento jur!dico.
A isto se .oropõe o Projeto que ora ·tenho a honra de oferecer
à consid~raçãÔ do Congresso, o qual .para realizar tal, desiderato,
apenas suprime do texto do art. 1.0 da J:.ei n.? 5.õ217, de 1968, a
expressão "e de idade"~
Sala das Sessões, 19 de out.ubro de 1981. - Humberto Lucena.
LEGISLAÇAO CITADA
LEI N.0 5.527, DE 8 !DE NOVEMBRO DE 1968
Restabelece, para as categorias prof"JSs!onais que
ciona, o direito à aposentadoria especial de que teata o
art. 31 da. Lei n.• 3.807, de 26 de agosto de 1900, nas con-

men-
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Art. 1.0 AB ca-tegorias profissionais que 3lté ~2 de maio ~e 1968
faziam jus à aposentadoria. de que trnta o a.rt. 31 da. Lei n. 3.807,
de 26 de agostO· til!' 1960, em sua pr!mlt!va red,ação e na forma do
Décreto número 53.831, de 24 de março· de 1964, mas ql!e foram
eXIC!uídas do beneficio Por força da nova regulamentaçao "P~.
vada pelo Decreto n.O 63.230, de 10 de setembro de 1968, conservamo
dlrelto a esse benefício nas condições de tempo de serviço e de
Idade vigente n~uela data.
(As Com1886es de Constftulçiio e Justiça e de Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O projeto lido será publicado e
remetido às comissões competentes.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Gabriel
Hermes - Luiz Fernando Freire- Mauro Benevides- Gilvan RochaLourival Baptista- João Calrrion- Amaral Peixoto- Nelson CarneiroAmara! Furlan - Franco Montoro - Vicente Vuolo - Jaison Barreto Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Está finda a Hora do Expedien·
te.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único. do Projeto de Resolução 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 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 cons_o!idada, tendo
PARECERES, sob n's 1.357 e 1.358, de !980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade ejuridicidade; e

-

de Municfpios, favorável.

Em votação o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. senadores:
Volta a debate, na pauta dos nossos trabalhos de hoje, o empréstimo a
Santo André.
Sr. Presidente, não discutimos, quando se encerrou a sessão de 5t:.feira
última, o empréstimo à cidade de Minas Gerais ou a Santo André mesmo?
Tenho dúvida, Sr. Presidente, pediria que V. Ex• recorresse às anotações da
Secretaria. parece que não é Santo André.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Uma)- lnfoiiiia a Assessoria da Mesa
-pois não estive presente naquela sessão- o que esteve em votação na última quinta-feira foi o de Guaxupé, que já foi aprovado. Agora estamq.s na votação do projeto de resolução que diz respeito a Santo André, no Estado de
São Pau!o.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Aprovamos na sessão passada três empréstimos: Guaxupê, Minas Gerais; Macapã, Amapâ; e Maringá, Estado do
Paraná. Iniciamos a discussão de Santo André, rio Estado de São Paulo, que
bate às portas do Senado solicitando empréstimo de Cr$ 49.070.232,88.
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Sr. Presidente, na sessão de sexta-feira, ouvimos reclamações de nobres e
ilustres Senadores do PDS, contra 6 andã.mento e aprovação desses ~mprêsti
mos, como se fosse produto de uma obstinada obstrução. Mas vimos, Sr. Presidente, que de uma relação de vinte e oito. o Senado aprovou três, naquela
sessão. Três. E hoje, numa pauta onde figuram nada menos de vinte empréstimos, vinte empréstimos, achamos que, m?deradamente, o Senado pode aprovar também, no mesmo ritmo da sessão passada, três ou quatro. O que não
estamos de acordo, Sr. Presidente, ê que o Senado aprove todos os empréstimos constantes da pauta de seus trabalhos, porque aí, então, não seria mitigadamente a decisão do Senado, seria a abertura às escâncaras das portas desta
Casa, para a aprovação de vinte projetas de empréstimo, no valor de alguns
bilhões de cruzeiros e cinqüenta milhões de dólares, somente na pauta dos
nossos trabalhos de hoje.
O que se verifica aqui, como disse na sexta-feira, Sr. Presidente, é a gama, é a gula pantagruélica de se aprovar, então, tudo o que consta da pauta.
Na nossa pauta constam, hoje, vinte projetas de empréstimos e mais quatro
projetes de transcrição de discursos, um de reforma do seguro-desemprego e
um do nobre Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre o enquadramento de
professores colaboradores e auxiliares de ensino e dá outras providências.
Portanto, da pauta, Sr. Presidente, da sua quase totalidade de trinta itens,
vinte e dois são de projetas de empréstimo. Então, não há obstrução, se o Se·
nado aprovar três ou quatro por sessão. Agora, será um desatino se o Senado
aprovar 22 projetas numa só sessão, acarretando jogar·se na circulação um
volume de dinheiro que vai pesar decisivamente nos níveis inflacionários deste País.
Assim, Sr. Presidente, a nossa posição é esta: se aprovamos três, dos 22
projetas de quinta-feira, quando oS irês grarides partidos, os três gralldes Blo·
cos partidários da Casa se reuniram e - como disse o nobre Senador Helvídio Nunes- sub-repticiamente retiraram dois projetas que eram o tamponamento de nossa pauta, para aprovar outros, quando nós, no fim, conseguimos aprovar apenas três, esta é a marcha normal desta Casa. O Senado não se
afírma_por tudo que ele aprova; o Senado se afirma é, às vezes, pelo que desaprova, pelo que não põe em termos de lei, de resolução. Esta que é a afirmaçiio desta Casa.
Assim, Sr. Presidente, Santo André bate aqui, mas não é a primeira vez
que Santo André bate à porta do Senado. Estas são portas que se abrem facilmente. Qualquer conta to, qualquer pressão na porta, ela se abre e entra, aqui,
ou o Estado ou o Município, solicitando empréstimo. Vamos ver se Santo
André já teve outro empréstimo nesta onda de empréstimos que vem afogando esta Casa nestes dois últimos anos.
Em 1979, nós aprovamos Cr$ 8.377.000.000,00 para os Estados, Cr$
15.000.000.000,00 para as prefeituras e Cr$ 10.000.000.000,00 para outras entidades. Ao todo, 35 bilhões de cruzeiros que nós colocamos em circulaçãonovinhos, ~,;om o .. Barão", com o Presidente tal, a figura da "Liberdade", notinhas novinhas - 35 bilhões de cruzeiros e, em dólares: 1 bilhão e 500 milhões de dólares, foi quanto a "guitarra" do Senado produziu em 1979.
Em 1980, Sr. Presidente, o Senado aprovou, para os Estados, Cr$
52.836.000.000,00; para as prefeituras, Cr$ 16.600.000.000,00 e, para outras
entidades Cr$ 9.350.000.000,00. Ao todo, Cr$ 78.791.114.000,00, no ano e,
em dólar, Sr. Presidente, US$ 863,250,000.00.
Em 1981, estão ajuizados, no Senado, Cr$ 17.866.000.000,00 para o Est"do; Cr$ 13.247.000.000,00 para os municípios; e Cr$ !.013.000.000,00 para
outras entidades. Ao todo Cr$ 33.000.000.000,00, Sr. Presidente. Alguns já
aprovados e outros em andamento e, outros. ajuizados.
Em dólares, nós temos, para este ano, até agora, USS 855.000.000,00. O
nobre Senador Bernardino Viana chama-se a atenção para o fato de que são
855 milhões, porque, do contrário, podefiaffi fechar esta Casa e ir para Casa
dormir. porque ninguém é de ferro. É como -diz Ascêncio Ferreira: "Trabalhamos de segunda a sexta e aos domingos, pernas para o ar porque ninguém
é de fúr-o. ,-,-Se fosse de 835 bilhões, Sr. Presidente, as entranhas do Senado
não poderiam produzir mais n-ada, porque teríamos esgotado toda a nossa capacidade, tínhamos modificado a política financeira do Brasil; tínhamos demitdo o Sr. Ministro Delfim Netto; tínhamos defenestrado o Sr. Ministro
Delfim Netto, se nós jogássemos 850 bilhões de dólares. Mas, jogamos 855
milhões de dólares.
Sr. Presidente, Santo André já teve um empréstimo. Vejo que V. Ex• já
me adverte que o meu tempo se esgotou, mas concluo.

O Sr. Luiz Cavalcante- Senador Dirceu Cardoso, essa de demitir o Ministro Delfim Netto era uma "boa".
O SR. DIRCEU CARDOSO - (Risos) -Estou de acordo. Mas, a esse
preço também, nobre Senador, seria demais.

O Sr. Luiz Cavalcante -Eu pago qualquer preço.
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O SR. DIRCEU CARC·OSO- Bom, isto eu não digo, porque acho que

há um preço-teto; além disso, será um desatino.
Sr. Presidente, então verificamos que este é o volume de dinheiro que,
nos últlmos três anos, nós aprovamos aqui para prefeituras, Municípios, para
Estados e para entidades particulares, em cruzeiros, em dólares, e falta aqui
(30 milhões de marcos - e este ano é possível que a gente obtenha empréstimo em lira, ou em peseta, ou em coroa sueca, pois já provamos empréstimos
cm coroa sueca.
Assim, Sr. Presidente, dentro do meu ponto de vista, eu seria favorável a
todos os empréstimos numa época de normalidade; mas numa época de difii:uldades, em que a inflação é a nossa maiOr inimiga, sou contra qualquer um
deles: a Estados, c Municípios nesses critérios estabelecidos aqui.
Portanto, Sr. Presidente, vou pedir verificação de quorum. Quero, ao encerrar as minhas palavras, comunicar que já obtive quatro adesões do lado da
Bancada do Governo com Telaçào ao posicionamento meu, do nobre Senador
Amaral Furlan, do nobre Senador HelVídio Nunes~ do nobre Seriador Alexandre Costa, todos três enlileiraram ao lado da posição também indefectível, desde o princípió, de Hugo Ramos. São quatro Senadores do partido do
Governo que apóiam também as nossas afirmações, de que eSses empréstimos
são alta e violentamente inllacionáfios.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Nobre Senador Dirceu Cardoso, pode V. Ex r. ficar certo de que o Senado como nunca o fez, jamais fará
aprovação de projetos de empréstimos, ou de outra q_ualqtJer natureza ~m
bloço. Serão respeitados os prazos, os direitos de cada Senador, dentro do
que o nosso Regimento preceitua. Pode ficar tranquilo V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontrum. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Peço verificação da votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Vai-se proceder à verificação requerida.
A votação far-se-á pelo processo eletrônico. Para tanto, solicito aos Srs.
Senadores que ocupem os seus respectivos lugares. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
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que é apagado, para que nós verificásse-mos e conferíssimos os Senadores presentes, com o painel que indica as votações.
Repetindo, Sr. Presidente, o meu requerimento é o seguinte: que a Mesa
me forneça em todas as votações a fOlha de votação que está aí, que é uni proi:cdimento mecânico de só o_ c_omputador fornecer a folha, e o painel ficar um
po~quinho mais aceso, para que eu possa conferir. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Pode continuar a explanação do
seu requerimento.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não, Sr. PresidCnte; eti só queria isso. O
meU -pedido é o seguinte: como esse era um procedimento da Mesa, mas corno
a Me.'ia ilcou um pouco revessa não me passou mais as folhas de votação e
queria que cu as requeresse a toda hora. E;ntão, não as requeri mais.
Porque ficou assente que em todas as votações a Mesa fornecesse- a
quem requer a verificação - a folha de votação e o painel aceso mais uns
poucos instantes, para nós conferirmos os nomes que figuram lá e na folha de
votação.
Pediria, então, se a Mesa podia fazer isso: fixar um critério de uma vez.
Todo uquele que requerer a verificação de votação terá em suas mãOs a cópia
da folha de votação e o painel ficará aceso mais uns poucos instantes, a fim de
permitir a quem requer conferir o Senador que compareceu na folha, e aquele
que figura no painel eletrônico do plenário.
Essa a minha reclamação, certo de que V. Ex_ r. poderia apoiar e fixar esse
<.:ritério daqui para frente.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Nobre Senador, naturalmente
permitir ou deixar que fique aceso o painel por mais alguns instantes, naturalmente V. Ex r. será imediatamente atendido. Mas, quanto ao fornecimento da
folha, gostaria que V. Ex• esperasse a decisão do titular da Presidência da
Mesa, porque já foi dado pronunciamento neste sentido e eu não gostaria de
aqui, efemeramente passando, dar uma solução contra a orientação maior
que é a do Presidente. Mas o de agora V. Exf. terá em mãos imediatamente.
Está suspensa a sessão por lO minutos.
(A seSSão é suspensa às 16 horas e 23 minutos e reaberta às 16 horas e 33 minutos.)

O SR- PRESIDENTE (Cunha Lima) - Está reaberta a sessão. Sendo
evidente a falta de quorum mínimo, deixamos de proceder a nova chamada
para votação, ficando a matéria adiada para a próxima sessão.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

VOTA .M "Sim" Os Srs. Senadores:

Almir Pinto
Aloysio Chaves
Arno Damiani
Bernardino Viana
Eunice Michiles
Humberto Lucena
Itamar Franco
Luiz Cavalcante
Moacyr Dalla

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

VOTAM "Não" Os Srs. Senadores:
Dirceu Cardoso
Evelásio Vieira
Valdon Varjão

ABSTEM-SE De Votar o Sr. Senador:
Adalberto Sena
O SR; PRESIDENTE (Cunha lima)- Votaram "Sim" 9 Srs. Senadores; -"'Não" 3. Houve uma abstenção.
Não há quorum.
Nos termos regimentais, a Presidência irá suspender a sessão por alguns
minutos e fará acionàr as carripainhaS, a tfffi dC aguardar a chegada ao plenário dos SrS~- Senadores que se encontram em seus gabinetes.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) dem, Sr. Presidente.
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Peço a palavra para uma questão de or-

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -

Tem a palavra V. Ex•

O SR. DIRCEU CARDOSO (Pela Ordem.) - Sr. Presidente, sempre,
nus votações, eu requeri que a Mesa rrie passasse às mãos a folha de votações.
Desejava, Sr. Presidente, que a Mesa fixasse esse critério. Nos últimos dias,
por questão que não vale a pena trazer aqui a público -...~desejaria, como da
última vez não me .foi fornecido, tinha que requerer toda hora- eu desejava
que a Mesa fixasse esse critério ... Se podia- cOrri o sou eu e mais alguns companheiros que pedem essa folha de votação- iSso-ser passado em todas as
sessões de votação. O painel ficaria aceso mais um pouco além do tempo em

O SR. DIRCEU CARDOSO.- (Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Já que as folhas de votação me voltaram às mãos, por decisão soberana
de V._ Ex', quero fazer um reparo, certo de que poderia a Mesa controlar esta
minha reclamação, e atendê-Ia.
Sr. Presidente, verifico a presença de 36 Senadores, hoje, presentes na
Casu e votaram apenas 13 Srs. Senadores. Portanto, 23 não compareceram,
não se deiam ao trabalho de vir até ao plenário, já que a caminhada é longa.
-Mas, Sr. Presidente, aqui está bastante claro: a data, a hora, a primeira
sessão e a p-rimeira votação. Mas a hora não é esta nós votamos, aqui, Sr. PreSidente, às I6 horas e 30 minutos e aqui está 14 horas e 30 minutos. Parece
que nüo tem importância, mas para a minha verificação e os meus estudos, a
hora oficialmente declarada .tem influência para mim. Se fosse possível, que
se üíl:tOdUZiss-e·n:o-pa"!n·erelefrôOico do nosso computador a hora exata da votação- aliás. este é um dos serviços mais caros do Senado Federal e um Senador já o disse isso na sexta-feira- pois a sessão começou às 14 horas e 30
minutos, mas a votaÇ'Jo foi às 16 horas e 30 minutos, portanto duas horas depois. Enfào, repito, gostaria, se fosse possível, que se fiz.esse essa modificação.
Guardo tudo isso,_ tenho todos os painéis desde que a Mesa me forneça a meu
requerimento, e gostaria de possuí-los até o fim.
O SR. PRESIDENTE- (Cunha Lima)- Nobre Senador Dirceu Cardoso, será levada em consideração a observação de V. Ex•

O Sr. Jutahy Magalhães -

Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - (Cunha Lima) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Jutahy Magalhães, pela ordem.
O Sr. Jutahy Magalhães (Pela ordem.)- O Regimento Interno determina que quando não há quorum na prirrieirá.chamada nominal, sejam acionadas as campainhas para que os Srs. Senadores tenham tempo de chegar ao
plenário, para uma nova verificação: fnfelizffiente, é real que nossos gabinetes
ficam um pouco distante, e nem sempre dá tempo de se chegar aqui para a
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primeira verificação de quorum. Co!no V. Ex• achou, tambêm, dentro do Regimento, que não havia quorum para fazer a segunda chamada, peço apenas a
V. Ex• que, mesmo tendo sido orador de hoje, antes da Ordem do Dia, constasse meu nome como presente na sessão.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- V. Ex• serã naturalmente atendido. nobre Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. José Líns -
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Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

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

nador José Uns, pela ordem.
O SR. JOSll LJNS (Pela ordem.)- Sr. Presidente desejo fazer uma pequena observação. A impressão que tenho - e seria interessante que a Mesa
mandasse verificar - é que em vârios gabinetes não estão sendo escutadas as
campainhas do Senado. Refiro-me, com certeza, ao gabinete que até há pouco me pertencia. No noYo, também, não tenho ouvido a campainha tocar. Seria interessante, no sentido de ajudar aos compenheiros a tomarem conhecimento das chamadas de verificação de quorum, que fosse feita uma verificação no sistema de alarme. Eu mesmo não tenho ouvido a campainha em
meu gabinete. Muitas vezes saímos do plenário para cuidar de assuntos urgentes, temos trabalhos nas comissões, ternos pareceres a redigir.
Em suma, o nosso trabalho não se resume apenas ao plenário, e talvez alguns colegas tenham dificuldade de ouVir a campainha no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Nobre Senador José Lins, V.
Ex~ será atendido, a Mesa vai determinar que se faça a diligência solicitada e
que a falha seja suprida no menor espaço de tempo possível.
Não havendo quorum, fica adiada ·a- võtãção da ·matéria. Está também
adiada a votação dos itens 2 a 27, c-ujas -matériaS-eStão em fase de votação,
juntamente com os itens 28 a 31, dependentes da votação de requerimentos.

São os seguinte os itens cuja votação é adiada
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6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 24, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$
29.272.025,36 (vinte e 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.
7
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 cüiqUenta 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.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
CrS 6.017.802,61 (seís 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.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 7, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como coiidUSãOcte-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 eseis 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 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$ 48.600.00o:oo (quarenta e oito milhões e -seiscentos mircruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES. sob n•s 422 e 423, de 198}, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.
4
Votação, em turno único, do -ProjetO- de Resolução n9 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de s~u 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 riOve m"ilhões, setecentos e cinqUenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e-cinqUenta e séte centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES. sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucíOiialidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorãvel.

9
Votação, ·em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia: como conclusão de seu Parecer n915, 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 Cans_titui{'ào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorâvel.
10

Votação, em turno único, dQ Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 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 nos 19 e 20. de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.
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5

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 trint_a cruzeiros) o montante de_sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES. sob n's 280 e 281, 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 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 Coniissões:- c . -:-de Constituição e Justiça, -pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; c
- de Municípios,_ favQrãvel.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apresentado pela Comissão- de Economia ·coino conclusão de seu Parecer n9 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educaçãó Física de GOiâs a contratar_ operação -de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos crúZeiros), tendo
PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão:
--:-de CoriStltili(ão· e JuStiça,· pela constituciónalidade e juridiCidade:

12
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13
Votação, em turno único, do PrOjeto de Resolução n9JQl, 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 constitudonalidade e juridicidade; e
-de Munidpios. favorãvel.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comíssão de- Econámh 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 rriilhõeS, 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.
IS
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 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.
16
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia com-o co-nclusão de seu Parecer R9 713,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio ·Grande do Sul, a elevar
em Cr$ !0.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sele 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.

17
Vatação, em turno único, do Requerimento n9 40, de I 981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
18
Votação, em turno úriTCO, do Requerimento o9 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.
19
Votação, em turno único, do Requerimento n" 268, de 1981, do Senador
'1 M a-rcos Freire, solicitando urgência, riOStermos do art. 371, c, do Regimento
:Interno, para o Projeto de Lei do Senado n' 240, de 1980, do Senador Franco
.:~·Ontoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
. :;Jmpresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e

:, 1NAfv!PS).
' .. ·0.\';,,,.
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-.- ;,.!V'-otação, em turno único, do Requúimento n~' 149, de 1981, do Senador
Mauro Bencvides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado "O Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de aütoriã ·cro economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil. edição de 23 de junho de 1981.

21
Votação, em turno. único, do Requeríinento n9 313, de 198!, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, floSTermos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de. Lei do Senado n"' 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que instituf -Ó _s"egitr6-de.semprego, e determina outras providências.

22
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 Educação e Cultura, favorável.
23
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, çla totalidade do Imposto de Renda devido pelas pessoaS fisicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal J urerna;
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José
Lins;
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças, favorável.

24
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar 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.
25
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da
Lei n9 3~807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo
PARECER, sob n' 1.034, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justica. pela inconstitucionalidade.

26
Votação, em )(rimeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos db 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.
27
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.
28
Díscussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n11
3 t8, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar cm
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
___:_· ae-Munidpios, 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.)
29
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 18, de 1981 (apresentado_ pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 66,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira a elevar
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em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cento e
cinqüenta cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 67 e 68, de I981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituéionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n<? 345/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento para a Sessão de 22-10-81.)
30

Discussão, em ltH"tiCnJnico, do Projeto de Resolução n'i' 85, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~'
488, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar
em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e Setenta e nove milhões, quatrocentos e
quatro mil, noventa e seis cruzeiros e-setenta e dois centavos) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 489 e 490, de I981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela con-stitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento o<? 346/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 21-10-81.)
31

Discussão, em turno único do Projeto de Resolução n~' 89, de 1981 (apresentado pela Comissào de Economia como conclusão de seu Parecer o9 599,
de 1981, com voto vencido. em separado, do Senador José Fragelli e voto
vencido dos Senadores Luiz Cavalcante e Alberto Silva), que autoriza a Prefeitura Municipal de Erlgenheiro Navarro (MO) a elevar em Cr$
21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 600 e 601, de 1981, das Comissões:
-dr: ConstitUiçãO r: Justiça, pela constitudonalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 347/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a SessãO de 23-10-81.)
32
Discussão, eill turno único, do Projeto de Resolução o<? 115, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer o9 763
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar ope~
raç-ão de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinada ao programa de investimentos
do Estado, tendo
PARECER. sob n9 764, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justi('a, pela constitucionalidade e juridicidade.
(Dependendo da votação do Requerimento n~' 348/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 22-10-81.)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Esgotada a Ordem do Dia, voltamos à lista de oradores.
. Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro, que falará pela
Liderança do PM D B:
O SR. FRANCO MONTORO PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Aimir -Pinto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Tt.vtônio Vilela.
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O SR~ TEOTÓNIO VILELA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em nossos contatos constantes com a gente mineira, participei, neste fim
de semana cm Belo Horizonte, de um encontro com trabalhadores rurais mineiros, promovido pela FET AEMG- Federação dos Trabalhadores Rurais
na Agricultura de Minas Gerais, para falar-lhes e ouvir seus reclamos, compreender suas necessidades, partilhar de suas angústias. Analisar, enfim, o seu
posicionamento na sociedade de modo geral e, em particular, na estrutura rural mineira. Destaque-se nesse momento, o Presidente André Montalvão.
''A terra é uma dádiva de Deus" -com à nos diz a sabedoria de um provérbio milenar. Deve servir aos desígnios do homem para seu sustento e de
sua família, sua segurança, sua vida em paz. Usufruir-lhe os frutos e o alimento básico. A terra deve ser de fácil acesso ao homem que a lavra, porque,
sobretudo, o que legitima a sua posse é o trabalho. O uso e a posse da terra,
há de ser exercitado com a fraternidade cristã e a justiça social.
Mas olhemos essa anónima personagem das nossas gerais, que muito dá
e pouco exige. Desassistido, perdido nos rincões e quebradas das montanhas
de Minas, esse soldado desconhecido do trabalho diuturno, que tem sabido
levar nos ombros rotos o peso da lida árdua do campo- de amanhar a terra
ou apascentar o gado - sobrevive, não se sabe como, na mais total insegurança de vida, na ignorância, colhendo irrisórios salários.
Escutemos João Paulo II:
"Em certos países em vias de desenvolvimento- diz a Encíclica papal
Laborem Exercens. recentemente divulgada- 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 ... Longas jornadas de duro trabalho físico são
pagas miseravelmente."
A solidariedade e a paz devem reinar no campo, pensamos também nós.
Não a espoliação, não a discórdia, não a violência, muito menos contra os
fracos e despossuídos, como, infortunadamente, aContece nos dias de hoje em
nosso País.
De 1977 a julho deste ano, ocorreram 916 conflitos por questões de terras, envolvendo 251.891 famílias, com um milhão novecentos e setenta e duas
mil e novecentos e oitenta e nove pessoas e 45 assassinatos de trabalhadores
rurais e agentes pastorais, segundo documento da CNBB de 24 de setembro
último.

País predominantemente agrícola até a 2' Guerra Mundial, a estrutura
agrária brasileira é extremamente grave - grave porque injusta. Sua formação histórica, desde o período colonial, caracterizou-se pela formação de
extensos latifúndios para atender a uma crescente política de exportação, baSeada em piodutos como pau-brasil, cana-de-açúcar e café.
Mas a organização latifundiária- essencialmente exportadora- necessitava de mão-de-obra rural para desenvolver-se e; ainda, de força de trabalho suficiente à produção de alimentos para a população.
A opção pelo serviço escravo, então, lastimavelmente, impõe-se. No dizer de um historiador, o Brasil começa pela escravidão. Primeiro, pela escravidão indígena, logo malograda; depois, pela cruel e desumana escravidão negra. O governo colonial, já nos primórdios da colonização, inicia o tráfico negro da África para atender a agricultura açucareira nordestina, que, segundo
estimativa, chegou a 3 milhões e 500 mil de negros escravos.
A partir do fim do século passado, com a extinção da escravatura e a intensa migração do elementO europeu, liberou-se uma grande massa trabalhadora no campo - os camponeses - e o minifúndio surgiu.
Daí advém os segmentos populacionais do nosso campo, pertencentes à
denominada "agricultura de baixa renda": os que têm acesso à terra como
proprietários - os pequenos agricUltores, e os que a detêm precariamenteposseiros, ocupantes, parceiros, arrendatários, e ainda, os que são legião neste País, os sem terra- trabalhadores assalariados, permanentes ou temporários, estes os tristementes bóias-frias. Predomina para a pequena propriedade área equivalente a 10 hectares, onde, à falta de recursos e assistência,
pratica-se uma economia de produção, estritamente familiar.
Pelo censo agropecuário de 1975, 51,3% dos estabelecimentos do País
ocupavam a diminuta área de 2,8% de toda a terra possuída: apenas 0,8 dos
estabelecimentos ocupavam 42,6% da área total.
O escasso excedente de produtos, que por ventura o minifúndio libera,
quando consegue, porque está sujeito às condições climáticas aleatórias, e à
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ausência de silos, esse produto, repetiinCiS, vai encontrar, na hora da comer~
cialização, geralmente durante o período-da safra, preços não compensadores
para os produtores, muito mal dando para cobrir as despesas.
Aos trabalhadores rurais sobra a menor parte - salários baixos, condi~
cionado seu trabalho a tarefas temporárias, na maioria das vezes.
Mas persiste, infelizmente, tanto para os minifundiários como para os
assalariados, padrão de vida desumano: desnutrição, analfabetismo, subem~
prego e desemprego, moradia precária, saúde debilitada, ausência de mínimo
saneamento.
Com relação a rendimentos, 44,3% dos assalariados rurais e bóias-frias
ganhavam em 1978, até 1 salário mínimo- média nacional; a cifra sobe para
48,9% em Minas Gerais e 55,3% no Nordeste. 30,9% desses mesmos trabalhadores, em todo o País, são considerados "sem rendimentos", pois recebem, à
guisa de rendimento do trabalho, apenas .. benefícios", tais como moradia,
alimentação, roupas, transportes. (Fonte: FIRO E - PNAD- 1978.)
Esta situação dramática revela, claramente, como vimos, a existência de
verdadeiros ••bolsões de pobreza", detectando uma estrutura agrária précapitalista, onde famílias não auferem metade da renda necessária à sobrevivência.
Entre 1967 e 1972, por exemplo, o número de bóias-frias cresceu de 3 milhões e 900
p-ã-ra 6 milhões e 800 míl, exatamente em pleno perfodo do
chamado .. milagre económico". (Fonte: Estatísticas Cadastra~s n<1s I e 2 INCRA- 1974/1976.)

mil

Prefigura portanto, no estrato rural brasileiro o binômio latifúndio minifúndio, confirmado pelos censos agrcipecuários: proliferação do minifúndio pe!a divisão das pequenas propriedades e o aumento da latifúndio pela
concentração da terra. A estes últimos- uns poucos - a dádiva dos meios
de produção e do poder económico e político da sociedade: aos minifúndios,
apenas como fonte de fornecimento de mão-de-obra barata ao latifúndio e
como fonte de produção de alimentos.
Verifica-se, por fim, na nossa estrutura agrícola grande extensão de terras inexploradas para objetívos especUTatív-OS, o progressivo assalariamento
do rurícola e um intenso fluxo migratório da família do campo para a cidade.
Quartem sidO, no momiirito, Si-. Presidente, Srs. senadores, a política
governamental para o campo? Praticam-na, primordialmente, utilizando os
mecanismOs dos incentivOs fiscais e dos subsídios. Não para os pequenos
agricultores, mas sim direcionados aos grandes grupos económicos, nacionais
e estrangeiros. Neste Estado os incentiVoS são aplicados, preferencialmente,
no reflorestamento em extensas faixas de terra r-Oubirido áreas cultiváveis an-tes destinadas à produção de alimentos.
Por outro lado, o reflorestamento, por empregar pouca mão-de-obra, estreita ainda mais o mercado de trabalho.
No início de nosso mandato parlamentar em 1976, denunciávamos no
Senado Federal, a alimentação pelo Governo de Minas sem licitação, de milhares de hectares de terras a empresas privadas e estatais, para reflorestamento, ao preço ínfimo de 30 cruzeiros o hectare, quando o preço médio da
terra no Estado, em 1975, era, aproximadamente, de 3 mil cruzeiros.
Protocolorr.se no Senado, naquela época, cerca de 16 processos de pedidos de venda de terras em Minas, sendo que só um processo abrangia 400 mil
hectares.
Chamamos a atenção para O fato de que ã alim-entação processava-se
sem licitaçãO -pU:ÇHca, a preço baixíssirriO;- destinado a grandes empresas.
E quanto aos suOsídios? Era de se esperar que seriam aplicados para os
produtos de alimentos básicos, como o arroz, feijão, milho etc .. , no sentido
de barateá-los. Mas não o foi. Ao cántrário, canalizaram-nos à produção
agrícola de exportação, esta com todas as facilídades também de acesso ao
crédito e com juros mais baratos.
Exemplifiquemos: em 1969, o Brasil piodu.Zia 2 milhões e 200 mil toneladas de feijãO e I milhão e 56 mil toneladas de soja, produto de exportação.
1979, dez anos depois: a produção do feijão cai, produzindo apenas 2 milhões e 181 mil to-neladaS, enquanto a soja, a privilegiada soja, pula, vertiginosamente, para a astronômica cifra de 9 milhões e 949 míl toneladas (Fonte:
FIBGE).
Sim. voltamos a repetir, a problemática fundiária brasileira é sumamente
grave e injusta. Urgem medidas corajosas e profundas. Urge implantar, jâ, a
reforma agrária~ instrumento válido e adequado para redimir da miséria milhões de infelizes patrícios nossos.
Este quadro anômalo do estatamento rural brasileiro, entretanto, não es" tã dissociado do quadro maior da nossa economia.
O. modelo econômic_o pós-64 - concentrador - aprofundou as injus~
tiças sociais, penalizando a massa assalariada e privilegiando as classes mais
.dcas da sociedade. Daí as distorções e_as desigualdades flagrantes e, canse-
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qüentemente, a pobreza e o desamparo que hoje se observam, lamentavelmente, em diversas camadas sociais e setores da vida nacional.
A fortuna e a renda se concentraram, o assalariado se pauperizou e a crise econômica surgiu em toda sua crueza. Neste jogo de perda do povo, quem
ganhou foi o capital externo.
Examinemos as multinacionais, como atuam e com que peso em nossa
economia. Os dados são do Banco Central. O investimento estrangeiro Cresceu no Brasil, de 1973 a 1977, na indústria mecânica, 266%; na indústria têxtil, 126%; na indústria madereira, 466%. As multinaciorlais perfazem mais de
de 10% do Produto Interno Bruto brasileiro. Uma empresa como a Volkswagen, que investiu na época- de sua implantação 85 milhões de cruzei i-os, apenas 4 milhões foram em espécie; os outros 81 milhões foram em equipamentos e máquinas. Em quatro anos, ela obteve rendimentos na ordem de 178 milhões de cruzeiros, através de remessa de lucrqs e .. royalties'' para o estrangeiro.
Um trator, por exemplo, fabricado pelas multinacionais, custava na safra de 79/80 cerca de 320 mil cruzeiros; na safra seguinte, 80/81, seu preço já
alcançava I milhão e 500 mil cruzeiros.
Segundo levantamento feito pela Fundação João Pinheiro, das 470 mil
propriedades rurais existentes em Minas Gerais, 250 mil pertencem a produtores empobrecidos com média de 100 hectares e valor de produção anual inferior a 20 salários mínimos. O dado é estarrecedor, sobretudo porque parte
de uma instituiÇão que funciona sob o manto protetor do governo local. A
maioria portanto dos rurícolas '"senhores de terra" é constituída de pessoas
cujo rendimento mensal é inferior a 2 {dois) salários mínimos. Acrescenta o
estudo que a mão-de-obra é essencialmente familiar, os intrumentos agrícolas
são arcaicos, a terra explorada e as pessoas que militam no meio têm uma forte tendência de se transformarem em migrantes. Constatou-se que a maior
parte dos 400 mil favelados de Belo Horizonte é agressa do campo e que entre
os anos de 1970 e 1978,2 milhões de mineiros foram levad_os a abandonar o
Estado. Afirma-se, textualmente, que os órgãos governamentais ••tem se fixado no apoio aos médios e grandes fazendeiros ... que utilizam intensivamente
máquinas e insumos- mOdernos voltados para as culturas de grande valor comercial especialmente as destinadas às exportações" (Revista Análise e Conjuntura da Fundação João Pinheiro, vol. 10 n' 2, 1980, pág. 53/55).
Volta.ndo ao estudo recentemente trazido a público pela própria Fundação João Pinheiro, constata-se qtie o agravamento da situação económica
do rurícola se deve à ~·atenção especial" outorgada pela administração aos
grandes produtores, a qual era baseada '"na orientação política mais geral que
tinha como objetivo Ocrescimento da produção mesmo que isto significasse
uma piora na estrutura de distribuição da terra, da riqueza e da renda".
Passados todos estes anos qual foi o resultado desta desastrosa política?
A participação do setor industrial no Produto Interno Bruto mineiro
passou de 23,9% em 1970 para 29,2% em 1978, enquanto o setor agropecuârio
caiu de 21,5% para 14,1% no mesmo período (Fonte SEljSEPLAN/MG).
Por outro lado, a capacidade de absorção de mão-de-obra da economia regional não acompanhou a expectativa. Segundo a Superintendência de Estatística e Informações de Minas Gerais, o emprego industrial não cresceu em proporções capazes de integrar a população liberada das atividades agropecuárias. O -resUltado de tudo foi:- uurria situação de crescente agropecuárias. O
resultado de tudo foi: "uma situação de crescente pauperização da população
que dela (agropecuária) retira o seu sustento" {ob. cit. pág. 58). Se em 1960,
os 50% mais pobres detinham 18,77% da renda total, esta participação cai
para 11,93% em 1976; em contrapartida, os 5% mais ricos elevam sua participação de 29,30% para 41,66% no mesmo período (Fonte: Dis~ribuição de
Renda- Comportamento da Economia Mineira período 1960/1977. Doc._3_
- SEPLAN/MG 1978, pág. 8).
A situação é de tal forma grave que o próprio Governo estadual reconhece rio III Plano de Desenvolvimento que ••pouco proveito se obteve na questão do desenvolvimento social. Grande parte da população do Estado continua sem usufruir dos serviços públicos ofer~ados (saneamento, saúde, educaçãO),- dispôe de situação habi-tacional precária, além de sofrer dos efeitos
perversos do processo de crescimento recente (oh. cit. pâg. 58)".
Vista a situação caberia perguntar: pode alguém em sã consciência e imbuído de honestidade de propósito espantar-se ante o clima de violência hoje
reinante no meio rural brasileiro? Que tem sido feito com seriedade para solucioriar este quadro de prOfurida -inju-Stiça social? Quais as -modificações estruturais propostas?
Sr. Presidente, Srs. Senad.ores.
-Desejo neste ponto- render minha homenagem a todos_ aqueles que, indiw
vidual ou coletivamente, têm trabalhado em prol da defesa do elementar di~
reito humano de existir. Os riscos .constantes· a--que estão submetidos, as
ameaças, as intimjdações não foram capazes de iriibit:" a atuação destes- corajo;..
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sos indivíduos empenhados na nobre tarefa de auxiliar seus semelhantes e que
por isto mesmo estão a merecer nossa admiração e estímulo.
É do conhecimento geral que o nosso E~tado tem uma enorrrie gama de
desajustes estruturais a serem resolvidos na ârea rural. Alguns são provocados pelas próprias autoridades em decorrência de uma política profundamente anti-social, enqua-nto outros o são em virtude da omissão administrativa.
Na região Norte de Minas, mais precisamente no Município de VarzeIândia, desde t 966 vem se arrastando um grave conflito entre mais de trezentos posseiros e um pequeno grupo de pessoas que se diz titular da propriedade
de vastas áreas ocupadas petas ditas famílias. O caso Já foi ICvado a todas as

instâncias governamentais sem que qualquer- pfovidência _efeti_v~ fosse adotadâ. Já na localidade de Janaúba, constata-se a existênCia de um grave foco de
tensões em razão das desapropriações levadas a efeito para permitir a construção de uma barragem. Segundo consta, mais de 2.000 famíliaS de pequenos
proprietários foram atingidos pela medida, sem que tenha percebido a justa
indenização.
Na fronteira com a Bahia, temos denúncias de formação de enormes latifúndios que se destinam sobretudo à atiVídade Pecuária e de reflorestamento
com visíveis prejuízos pa-rá-OS" colonos que são literalmente expulsos de terras
que cultivam há dezenas de anos. O Vale do Jequitinhonha, englobando 52
municípios, apresenta uma dramática situação do ponto de vista social. Os
indicadores cconômicos qualificam a área cOmO •·Bolsão da Pobreza" e
arrolam-na dentre- as que apresentam uma das mais baixas rendaS per capita
do mundo. A subnutrição é um lugar comum, a taxa de mortalidade infantil
altíssima, o saneamento básico insufidCnte, a doença de chagas ataca amplas
parcelas da população, o ensino é precãrio:A estrutura fundiária apresenta
uma forte concentração da pmpriedade: cerca de 18% do total dos imóveis
ocupam mais de 66% da área. Os pequenos produto trabalham em regime de
subsisténcia e de forma extremamente rudimentar.
Segundo um estudi~so de problema agrário, na fala de Teotônio Vilela,
··o Brasil dispõe de todos os recursos naturais e humanos indispensáveis à
implantação de uma das mais importantes, mais prósperas e mais progressistas agriculturas do mundo. Nosso grande território, de 8,5 milhões de quilómetros quadrados, presta-se quase totalmente à ocupação produtiva, podendo proporcionar no futuro um espaço agrícola de perto de 800 milhões de
hectares. Nossa população aproxima-se dos 120 mHhões de habitantes.
""'Entretanto, apesar dessa extraordinária abundância de terras e de homens, a agricultura brasileira, em relação às grandes potencialidades existentes, não é tão próspera, nem tão progressita, nem tão imPort::mte corno já poderia ser. Dos 800 milhões de hectares, estão apropriados pela economia privada 323 milhões de hectares. Desses 323 milhões, mais da metade (174 milhões, ou 54%) pertencem a 95.000 proprletãrios (ou menos de 2%) e os restantes 149 milhões de hectares (46%) estão distribuídos entre 4,9 milhões de
proprietários ou posseiros (98%)."
"Das 21 milhões de pessoas com ocupações agrícolas, 16 milhões não
possuem nenhum pedaço de terra; 2,6 milhões de pessoas possuem terras insuficientes e poúco produtivas. Há, no entanto, cerca de 500 milhões de hectares de terras que não foram ainda apropriadas, isto é, não passaram ao
domínio da economia priVada. E dos 323 milhões de hectares de terras pertencentes ao domínio privadO, somente estão sendo utilizadas em lavouras 39
milhões de hectares; e em pastagens plantadas, talvez não mais de 50 milhões
de hectares." (Alberto Passos Guimarães; A Crise Agrária; Ed. Paz e Terra,
1979, pp. 297 /8).

Mais adiante, tentando situar as origens recentes da concentração
agrária, esclarece o mesmo autor: ~·Entre 1966 e 1970, época da aprovação
dos maiores projetas agropecuârios, os incentivos ganharam a magnitude de
verdadeiras doações. A participação dãs quantias deduzidas do imposto de
renda (extensão dos arts. 34 e 18 à área de atuação da SUDAM) atingiam,
75% do total do investimento; além disso, em alguns casos o valor da terra
podia também ser computado, elevando a parte dos incentivos a 95% com o
que a participação d6- inveStidor poderia reduzir-se a apenas ~% do total do
projeto. Acrescente-se a tudo isso a isenção de impostos por um período de 10
anos.
Essa desmedida generosidade dos cofres públicos, que alcançou níveis
inimagínáveis a partir de 1966, tornou os governos dessa época responsáveis
pela geração dos maiores latifúndios existentes no país, só comparáveis por
sua colossal extensão aos implantados pela metrópole portuguesa nos primeiros séculos coloniais. A Jari Florestal e Agropecuária Ltda., do magnata
americano Daniel Ludwig, domina uma extensão oficialmente declarada de
1.008.000 hectares; a Liquifarm Agropecuáría Suiá Missu S/ A, de propriedade do grupo italiano Líqiiigás, dispõe de 678.000 hectares; entre as madeirei-"
ras. a Bruynzeel Madeiras S/ A, holandesa, poss':li 500,000 _qectares; a oeorgia Pacific Co. Norte-americana, 500.000 hectares, a Madeireiras GeraiS da

Amazônia S/ A, do norte-americano Robie Hollie Me Glohn, 400.000 hectares;·a Superfine Madeiras Sj A da firma japonesa T oyomenka, 300.000 hectares, vêm depois a Cia. Vale do Rio Cristalino, da Volkswagcn, com 220.000
hectares; a Fazenda Swift-King Ranch, de propriedade conjunta dos grupos
Brascan, Canadense e King's Ranch, norte-americano, com 140.000 hectares.
Só Esses oito imensos latifúndios reúnem mais de 4 milhões de hectares, superfície maior dG·éJUe alguns países da Europa, como a Suíça, a Holanda ou a
Bélgica. Mas muitos outros .. sudameiros," como são chamados os beneficiários dos projetas da SUDAM, cujas áreas totais não são medidas nem conhecidas. formam um numeroso conjunto em que se incluem grandes multinacionais como a Nest)é, Goodyear, Bordon, Andersen Clayton, e _grandes
erripresas nacionais como a Camargo Corrêa, Bradesco, Vilares e várias outras."
Acreditamos que ao longo dos Últimos anos despertou uma consciência
política nova na sofrida classe trabalhadora brasileira. O meio rural nos dá
um exemplo disto quando se verifica que tanto na Bahia os .. bóias frias" são
capazes de reivindicar melhores condições de vida como em Pernambuco os
canavieiros hahllmcnte conseguem lograr êxito no âmbito Judiciário Trabalhista. De todos os rincões do País recebemos notícias sobre a evolução dos
movimentos operários que colhem a pronta_ simpatia da opinião pública. A
participação popular se faz crescente e isto é altamente auspicioso para o futuro de nossa gente. As relações de poder que asseguram o atual estado de injustiça s6-poderã0 -sef alteradas na medida em que amplas camadas, até aqui
marginalizadas, passam a exigir sua integração ao processo de tomada de decisão política. O meio rural exige a reforma agrâria. O povo como um todo
compreende que esta demanda, que outrora visava apenas permitir um crescimento adequado da produção agrícola, passe agora a ter um objetivo mais
imediato e presente, qual seja o de assegurar aos brasileiros do campo urn espaço físico para "estar" e .. viver".
Mas ~.. o que há de ser, traz força".
Experimentamos agora o alvorecer de uma nova era. É preciso redefinir
o pacto social. Que os injustiçados de ontem reclamem para si os seus justos e
legítimos direitos.
E o Sindicato - verdadeira vanguarda social da Nação - tem, nesses
tempos de abertura, importantíssimo papel a desempenhar, na busca do reequilíbrio das forças sociais, eliminando os desníveis e desigualdades existentes,
Um povo só é capaz de tornar-se forte, próspero e desenvolvido se reconhece o real valor das entidades de classe, Acima de tudo, se as respeita em
· s__ua total liberdade de se associarem e reivindicarem seus sagrados e impostergáveis direitos.
As forças comprometidas com a liberdade, a justiça a paz e o progresso
da classe trabalhadora hão de se empenhar na luta pela autêntica redernocratização do País.

Essa luta exige constituinte soberana e livremente eleita: mudança radical do modelo económico; controle à atuação das multinacionais e extinção
de todos os mecanismos de repressão, notadamente daqueles contra o movimento operário.
Ao vivenciarmos os novos tempos do Brasil de hoje tão arduamente conquistados, é verdade, mas nem por isso menos alvissareiros, não podemos
deixar de concordar com o filósofo quando diz que ••os homens são livres e a
_vida humana começa do outro lado do desespero".
Do outro lado do desespero, mora a espera(J.ça. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de quarta-feira próxima: a seguinte.
ORDEM DO DlA

Votação, e-m turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 1.356,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) O montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidã.de e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.
2
Votação~ em tur~o único~_ dQ·p~Ojetode· Rf!solução n9 7, de (981 (apre-

sentado peta ComisSão de ECon'?mia como COIJclusão de seu Parecer n~ 21. de
198l), que autorizã 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 cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 22 e 23, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorável.

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.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 68, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer fi'? 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 Hugo Ramos; e
- de MunicípiOS, favorãvel.

10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
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.

4

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 sele centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, cfas Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade 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 nos 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 91, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'1 610,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$
2.722.00D;OO \dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Municípios, favorável.

12
Votação, em turno único,- dá 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 rriilhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicid-ade:

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia coino conclusão de seu Parecer n'? 24, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta 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 MunidjJios, favorável.

7
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 ciri(jU-eilta 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 eJustiça. pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios. favorável.
8
Votação, em turno único, do Proje_~o de Resolução n'? 4, de i981 -(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$ 6.0 t7.802,6 I (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeifos 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.

9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corilo conclusão de seu Parecer n9 15, de
1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$

13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econoinia como conclusão de seu Parecer n'? 675,
de.I981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil 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.

IS
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 102, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 678,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvi!le (SC) a elevar em
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesscis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida 90nsolid~da, tendo
PARECERES, sob nos 67!) e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
---:-de Municípios, favorável.
16
-- -Votação, em turno ú-niCo, 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 cinqüenta 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 Justi"ça, pela constitucionalidade e juridicidade.
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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.

Votação, em- prinieiio -furrió" (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 no 64, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

18
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lo urival 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 aniversárío -âa Revolução de março de
1964.
19
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
20
Votação, em turno único, do Requerimento n9l49, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado "0 Nordeste é Vítima do Estõuro do Orçamento Monetário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil. edição de 23 de junho de 1981.
21
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 no !56, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras providências.
22
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores,
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob 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.
23
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 domicili3das 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, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças, favorável.
24
Votação, em primeiro turno (apreciaçãopreliminar da juridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~'
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios~ tendo
PARECER, sob 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.
25
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento fnternu), 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 no 1.034, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

27
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.
28
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nt1
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5. 700.000~00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, 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.)
29
Discussão, em turno único, do'Projeto de Resolução nt1 18, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 66,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira a elevar
em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cento e
cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 67 e 68, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 345/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento para a Sessão de 22-10-81.)
30
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 85, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9
488, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar
em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e
quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 489 e 490, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n'? 346/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 21-10-81.)
31
Discussão, em turno único do Projeto de Resolução n'? 89, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 599,
de 1981, com voto vencido, em separado, do Senador José Fragelli e voto
vencido dos Senadores Luiz Cayalcante e Alberto Silva), que autoriza aPrefeitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em Cr$
21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta
çruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 600 e 601, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jt ridicidade; e
-de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n'i' 347/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 23-10-81.)
32
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 115, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 763,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norte-americanos), destinada ao programa de investimentos
do Estado, tendo
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PARECER, sob no 764, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 348(81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 22-10-81.)
O SR, PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerrada a sessão.
(Lemma-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)
NSCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREIRE NA SESSÃO DE 23-9-8/ E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. MARCOS FREIRE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na semana passada, tivemos a oportLiriídade de fazer um pronunciamento em torno de um manifesto de autoria de vãrias instituições pernambucanas, entre elas a Ordem dos Advogados do Brasil, Se.ção de Pernambuco, a
Comissão de Justiça e Paz, da Arquidiocese de Olinda e Recife, o Oube de
Engenharia de Pernambuco, o Instituto dos Economistas de Pernambuco, a
Associação dos Docentes da UNICAP, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco, a Associação dos Sociólogos de Pernambuco, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, o Conselho Regional
de Economia, 3• Região, o Conselho de Moradores de Cabo Gato, a Ação
Católica Operária, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento de
Pernambuco, a Açào Social da Arquidiocese de Olinda e Recife, o Conselho
de Moradores de Brasília Teimosa, que apontavam inúmeros casos de violência e de crimes não devidamente investTgidos pelo Poder Público, em Pernambuco.
S. Ex• o Senador Adcrbal Jurema prometeu que viria posteriormente à
tribum1 para prestar os esclarecimentos devidos. O Líder do Governo trouxe
ao conhecimento da Casa o texto de discurso pronunciado pelo Líder do Governo, na Assembléia Legislativa de Pernambuco, de cujo teor jâ tínhamos
conhecimento, e que, evidentemente, não satisfaz no sentido de destruir as denúncias arroladas naquele docuernnto que, como jâ tivemos oportunidades
de advertir, não ê de autoria de apenas uma entidade, mas de vã rias e da
maior credibilidade_ na soc_iedade pernambucana.
No discurso do Líder do PDS, apontam-se alguns números de punidos,
até de funcionários demitidos, mas que, corno já tínhamos advertido da vez
anterior. são números apresentados de maneira solta e que, portanto, necessariamente, não têm nenhuma correlação com os casos apontados pelas entidades em questão, quando mostram que aqueles casos específicos não mereceram a devida apuração por parte da polícia. O discurso do Líder do Governo não analisa a causa das demissões por ele citadas e que, segundo informam
as entidades em questão, nada têm a ver com os crimes que foram arrolados
pelas in~tituições.
Portanto, no quadro geral, perguntaríamos, esses números significam
muita coisa, são poucos os punidos, são muitos, são suficientes, são demasiados? Evidentemente que os números, em si, nada esclarecem.
Em segundo lugar, rigorosamente falando, quando o discurso do Líder
do Governo refere-Se ao cas_o dos 15 cadáveres encontrados em um poço do
MunicípiO de Paulista, até parece que se encarrega de comprovar que o manifesto tinha razão, e mais, que a polícia tem-se mostrado inteiramente incompetente. Basta dizer que .. afirmam que continua o trabalho policial para
chegar-se a um trabalho definitivo sobre a autoria dos crimes", quando esses
futos ocorreram ao final de 1979, e que cOntinUam se repetindo- a partir
deste ano teriam surgido mais 8 Cadáveres na área em foco.
O Sr. Aderbal Jurema- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE- Pois não.
O Sr. Aderbal Jurema- Ainda há pouco V. Ex• dizi3. qUe não havia entre os punidos nenhuma correlação com os casos apontados no manifesto.
Aqui, por exemplo, o caso Graúna; tenho da Secretaria de Segurança uma códa do relatório do juiz, em que-termina da seguinte maneira: "Um dos resJonsáveis pelas torturas do marginal Graúna foi indiciado.
"'Diante dos fatos apurados nos autos, resolvo indiciar Severino Ferreira da Silva- aliás os dois- e Genildo Martiniano de Oliveira, nas sanções ao art. 121. caput do Código Penal Brasileiro.
··~ o relatório.
"Antônio Freitas Filho - Delegado."
Apurado pela própria Polícia de Pernambuco indiciando dois agentes de
polícia, responsáveis pelo caso Graúna. De maneira que, vê V. Ex•, houve de
fato, da Polícia de Pernambuco, interesse em punir os responsáveis.
O SR. MARCOS FREIRE- Agradecemos a V. EX• a intervenção, que
nos permite referir a- uril outro caso. Este, sem dúvida alguma, cercado de cir-·
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custâncias curiosas. Está coffipioYãdo que houve indiciamento. No entanto,
o resultado final, até o momento, não deu em punição de nín,guém.
E, mais ainda, -sabe V. Ex• quais foram as conclusões do inquérito inicial? Que ele havia sido morto em legítima defesa de quem o matou. E chegou
mesmo a haver um auto de acareação, realizada na Delegacia de Casa AmarelU entre o Graúna e terceiros, evidentemente. Somente que a Comissão de
Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife, que é uma das entidades
subscritoras da presente denúncia, mostrou ao Juiz que havia uma falsidade
naquele inquérito, porque a data em que teria se realizado essa acareação era
uma data posterior à morte do referido Graúna. E foi exatamente diante desse fato, escandaloso, que o Juiz se convenceu que as conclusões daquele inquérito não podiam merecer crédito, e por isso mandou os autos baixar em
novas diligências.
Então vê V. Ex• como na verdade é precária a posição de uma policia
que usa de tais estratagemas.
O Sr. Aderbal Jurema- O documento que tenho não fala que o Graúna
foi acareado; fala que testemunhas, em número de sete, depuseram contra os
p~liciais Severino Ferreira da Silva e_ Genildo de Oliveira, dizendo que o
Graúna havia recebido lesões que poderiam ter determinado a sua morte, no
xadrez da Delegacia de Casa Amarela.

O SR. MARCOS FREIRE- Os fatos estão lã nos autos, inclusive judiciais, que comprovam a afirmativa feita pelas instituições em questão. No que
se refere às acusações ao Major da PM, embora se explique, não se nega o faM
to; implicitamente, até se justifica, quando em plena luz do dia, numa das
avenidas mais conhecidas do Recife- Avenida Agamenon Magalhães- foi
trucidada a vítima que se econtrava num taxi parado em determinado sinal
do Recife, tendo o seu corpo varado de balas pelo polícia] em questão.
Nós poderíamos lembrar também que, no que diz respeito ao caso de Jurandir Alves, aliás, ao caso de Capo rã. O Governo Estadual, para salvar a sua
pele, transfere a acusação de incompetência, que foi feita pela entidade subscritora, à Polícia Federal. Esse caso de Caporã é acíntoso; mais de 40 corpos
foram encontrados nos limites do Estado da Paraíba com Pernambuco. A
Policia de Segurança da Paraíba acusa a Polícia de Pernambuco; a Polícia de
Pernambuco diz que não tem culpa, e o fato é que até hoje esse caso não foi
apurado em quaisquer de seus aspectos- isso desde 1977, 1978. Como os
corpos estavam com algemas e ao mesmo tempo esfaqueados, uma polícia dizia que não usava facas, a de Pernambuco, e a da Paraíba dizia que não usava
algemas. Diante deste dilema as vítimas ficaram até hoje sem esclarecimentos,
do que terá ocorrido em Caporã.
O caso de Manuel João da Silva é por demais grave. Há o depoimento da
irmã e do filho que assitiu a prisão- documentos transcritos ao final deste
discurso; o Governo diz que o marginal foi morto por membros da quadrilha;
a Comissão de Justiça e Paz declarou que tinha elementos para provar o contrário; há testemunhas das torturas por ele sofridas; várias pistas foram oferecidas ao Poder Público, mas nada foi apurado. E o discurso do nobre Líder
do Governo nem sequer toca neste caso.
O Sr. Aderbal Jurema - V. Ex• permite?
O SR. MARCOS FREIRE - Pois não.
O Sr. Adúbal Jurema- Este reparo de V. Ex• é uma injustiça, porque,
em verdade, eu d~sse que havia tocado em alguns casos e que os outros documentos ficavam à disposição de V. Ex• e por isso não havia necessidade de me
alongar no discurso repetindo os argumentos do Deputado Antônio Correa.
Aqui tenho o caso do Manoel João da Silva (Nézinho), aqui estâ o documenM
to sobre o caso, para V. Ex~ ler quando achar oportuno.

O SR_ MARCOS FREIRE - As palavras pronunciadas por V. Ex•
basearam-se em leitura parcial do discurso do Líder do Governo na Assembléia, de cujo teor corno dissemos, temos conhecimento. Conseqüentemente, estamos nos reportando a essa peça e que foi a espinha dorsal do pronunciamento de V. Ex•
No que diz respeito ainda a outros caso de pessoas presas, havia indícios
perfeitos, de que presos haviam sido levados por órgãos da Segurança Pública
(documentos anexos). Há, inclusive, informações detalhadas sobre o assunto.
E não é o primeiro caso de presos que desaparecem, quer no campo político.
quer no campo da criminalidade comum. A violência vem - nisso fazemos
justiça - não apenas da polícia de Pernambuco, embora em Pernambuco
também ocorram violências praticadas por outros setores da segurança pública, na própria esfera federal.
Assim, por exemplo, Pernambuco e o Brasil inteiro tomaram conhecimento do chamado .. escândalo da mandioca" em que, através da agência do
Banco do Brasil, na cidade de Floresta, operações financeiras a cargo de órgãos públicos foram, feitas de mançira criminosa, com desvios de recursos.
Evidentemente, interessa a todos a apuração rigorosa do que aU foi pratica-
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do, contra a lei, contra a ética; mas ocorreram prisões caracterizadas pela ile- ·
galidade e pelo arbítrio, em que muita violência, vexames e humilhações se
praticaram naquele município· do sertão pernambucano.
Estabeleceu-se, na cidade, um verdadeíro clima de terror e intimidações
sem precedentes. Evidentemente, o povo de Floresta não pode responder pela
insanidade de alguns servidores de entidades bancárias que, descumprindo
seu dever e transbordando dos ditames éticos praticam falcatruas ou promovem beneficiamentos ilícitos.
O Banco do Nordeste ali operou durante 17 anos sem que se tivesse qualquer notícia contra a honra e a dignidade de ninguém. No caso em questão,
tendo um gerente da agência do Banco do Brasil ofe~ecido e aceito vantagens
ilícitas, pfaticou-se uma série de arbitrariedades, inclusive prendendo e expondo, pela televisão, um fazendeiro algemado. Que todos os culpados sejam
punidos; que todos sejam reponsabilizados, mas dentro da ética que deve
pautar também a a~ão do poder público.
Pressupomos que estamos numa sociedade civilizada. A Justiça precisa
ser imparcial e, portanto, precisa ter um tratamento não só eqü]tativo para
com todos os suspeitos mas, sobretudo, um tratamento humano, um tratamento digno. Não se pode fazer as coisas, talvez para tentar diminuir a revolta popular, com estardalhaço, com sensacionalismo, transformando uma cidade pacata numa verdadeira praça de guerra, tal como foi denunciado pelo
Deputado Hugo· Martins e o Deputado Padre Mosueto de Lavor, todos condenando, sem dúvida, o desvio dos recursos da agência do Banco do Brasil
em Floresta, mas ninguém admitindo qUe se praticassem atos de violência,
em nome da legalidade e ao arrepio, portanto, da lei, agredindo uma comunidade constituída por gente operosa e de caráter.
Sr. Presidente, as violências se sucedem, não apenas no setor policial,
propriamente dito. Ainda, ontem, aqui, um dos nossos companheiros do
PMDB, o Senador Lázaro Barboza, registrava a morte de um posseiro no
Município goiano âe Araguaçu, a 200 quilómetros de BrasÜia, pedindo ao
Ministério da Justiça, ao Departamento da Polícia Federal, que encontrasse
uma solução para-esse p-roblema que vem amedrontando centenas de posseiros localizados naquele município. Aliás, esta tem sido uma constante, aviolência que se pratica contra posseiros neste PaíS-.
Por sinal, aqui está no O Estado de S. Paulo do dia de hoje, a denúncia
que a Ordem dos Advogados do Brasil fez ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, no que diz respeito ao assassinato de dois advogados
e ao espancamento de um terceiro, todos defensores de posseiros contra proprietários e gríll!iros de! -terras, propondo até mesmo a criação de um grupo de
estudos para aperfeiçoamento da Legislação, de modo a permitir a eficaz contenção da violação dos direitos humanos nos conflitos de terras.
Esses conflitos de terra, Sr. Presidente, são fruto, sem dúvida alguma, da
iníqua estrutura fundiária que existe neste País.
Aqui temos- e pedimos a V. Ex• que dê como transcrito no nos~o pronunciamento - vários documentos, de Pernambuco, por exemplo, do Município de Igaraçu, rc~latando as ameaças sofridas por moradores e posseiros
de Salinas, na histórica Vila Velha, em Itamaracâ. Temos também um ofício
da Associação Brasileira de Reforma Agrária, dando conta da situação difícil
que ocorre no Rio Grande do Sul, no município de Ronda Alta, todos esses
casos referentes a homens que trabalham a terra e que estão ameaçados de serem expulsos.
Aqui, um ofício, inclusive, do SecrCiário Geral d"a MeSa da Assembléia
Legislativa do Pará, aprovando uma proposiçãO do Deputado Ademir Andrade, mostrando o que ocorreu em relação à eleição de um Sindicato Rural,
com a chapa rebelde, oposicionista, contra a chapa encabeçada pelo interventor do sindicato, mostra as desventuras que lá ocorreram, depois de uma
eleição realizada em primeiro turno, que veío a ser anulada.
Há um outro documento do Conselho Pastoral, que mostra a violência
dos policiais contra o povo de Camucirn, Oa Paraíba, em que ocorrem inva~
sões de terras. Agricultores de Camucim e Pitimbu historiam a sua tragédia
em terras, muitas vezes habitadas e trabalhadas há dez, vinte, trinta, quarenta
anos e dos quais estão sendo ameaçados de expulsão, apelando~se, muitas ve~
zes, para que o INCRA resolva de maneira razoável este problema.
Há uma outra carta dos agricultores dos sítios Gurugi e Paripe, em Con~
de, na Paraíba, também mostrando as dificuldades, as violêndas e as ameaças
de que eles têm sido vítii:nas.
Por fim, um documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
mostrando, também, as perseguições e a violação do direito dos povos indíge~
nas, no s-eu -pleito de justa demarcação de suas terras, bem como um depoi~
mente que foi prestado na CPI das Enchentes, que está sendo promovida pela
Câmara dos Deputados, trata-se, especialmente, do problema fundiário do
Estado de Sergipe, bem eloqüente, da desesperadora situação do homem do
campo, que planta a terra mas não tem título próprio das terras que traba~
lham.
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Este é um problema, portanto, que continua sem solução, apesar das
promessas e dos compromissos do Governo para resolver esta gravíssima
problemática.
Já o Presidente Castello Branco;·-em pleno período dito como revolucionário, com todos os poderes de que dispunha, propôs modificar a Constituição, para estabelecer a desapropriação de terras, em latifúndios, por títulos
da dívida pública e conseguiu,- porque o poder que de fato se estabeleceu
neste País o permitia- e, no entanto, esse dispositivo é letra morta, nunca foi
usado para estimular uma reforma agrária verdadeira. E aí está o Banco
Mundial dizendo que, só no Nordeste, 70% das terras não têm utilização alguma, enquanto isso, 80% dos que produzem os gêneros alimentícios de primeira necessidade neste País não têm terra.
Tudo isso está a exigir uma reformulação de profundidade. Ninguém se
iluda, porque não se resolverá o problema do Brasil, sem se resolver o problema da terra, que tantos conflitos têm causado e não apenas na área rural, mas
também na área urbana, com as famosas invasões, no final, representam, tanto numa esfera, corno em outra, um povo que não tem terra nem para plantar, nem para morar.
Portanto, este é um dos mais graves problemas da realidade brasileira,
que está a exigir solução pronta e corajosa dOs que mandam neste País, para
que não fiquem apenas nos planos, nas promessas, nos programas, que viram
letras mortas, ficam mofando nas gavetas dos Ministérios. É preciso ação; é
preciso, exatamente, evitar a violência! policial que ocorre nos xadrezes por
este Brasil afora, mas é preciso acabar com a violência institucionalizada, que
está consagrada, muitas vezes, até no Direito Positivo Brasileiro. É necessário, sobretudo, encontrar os caminhos da redenção de um povo que é potencialmente rico e de fazer deste País uma verdadeira nação livre e independente. (Muito bem!}
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. MARCOS
FREIRE EM SEU DISCURSO:
COMISSÃO DE JUSTIÇA E PAZ DA
ARQUIDIO('ESE DE OLINDA E RECIFE
TERMO DO DEPOIMENTO PRESTADO PELO
MENOR IRAQUITÃ LIMA DA SILVA

Aos 02 de junho de 1980, na sede da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife compareceu o menor Iraquitã Lima da Silva, de
onze anos de idade, brasileiro, solteiro, residente à Rua Treze de junho, 39,
Ponte de Parada, nesta cidade, que acompanhado de sua tia Sra. Terezinha
Maria da Silva, qUe na presença do Sr. José Maria de Andrade, presidente
desta comissão, bem como o Sr. Deputado José Queiroz e demais membros
da Comissão de Justiça e Paz, passou a declarar o seguinte:
Que na noite do dia 16 de abril de 1980 o depoente se encontrava dormindo quando ouviu barulho estranhos em sua residência, e ao se levantar
viu o seu pai, Sr. Manuel João da Silva, sendo levado de dentro da residência
por vários homens armados; que em seguida procurou chegar até a porta na
tentativa de ver o pai sendo afastado e obrigado a retornar para dentro da
casa do ~esconhecido que lhe disse: Volte para dentro seu marginalzinho;
Que o dito desconhecido estava armado de um revólver tendo apontado o
mesmo para o depoente; Que viu à pai ser levado em uma veraneio amarela
não sabendo a placa, bem como por um volks branco que seguiu a referida
veraneio e finalmente por um táxi de placa TX 4064; Que em Seguida o de~
poente correu atrás dos veículos encontrado o táxijá citado parado em frente
ao INPS da Av. Norte, momento em que estava sendo rebocado pelo DE~
TRAN; Que o depoente acompanhou sua tia Sra. Terezinha Maria da Silva
até a Delegacia do Espinheiro, bem como à Delegacia de Plantão e finalmente
à Delegacia de Roubos e Furtos; Que o pai do depoente algum tempo atrás
fôra acusado de furtar objetos da Churrascaria Mend;;. ~ ''ldo o irmão do
proprietário· da citada churrascaria, que dizia ser delegado de Paulista comparecido à casa do depoente revirado vários móveis, cheganco inclusive alevar um rádio do pai do depoente; Que ainda com relação ao fato acima o depoente tem a ínforrriar que o seu pai chegou a ser levado devidamente algemado por vários homens inclusive pelo homem que se dizia delegado de Paulista,
para a Delegacia do Espinheiro tendo voltado logo depois por ser conhecido
da esposa de um Juiz de Direito para quem o pai do depoente prestava seus
serviços de jardineiro; Que o dePoente compareceu com suas três 1imãs também menores de idade e um primo à Delegacia de Roubos e Furtos tendo lá
chegado e procurado o policial de pla~tão daquela especializada que recebeu
os alimentos perguntando-lhe que se tit1ha trazido dinheiro e cigarros, havendo naquela oportunidade o referido policial lhe dito que não havia visita aos
domingos na Delegacia de Roubos e Furtos porque HQuem ~ntrava ali est~va
lascado"; Que o depoente voltou ainda a procurar o seu pai junto ao Sr. J.
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Ferreira, conhecido radialista de Pernambuco; Que desde a data da prisão até
o dia de hoje não conseguiu localizar o pai; Que o depoente tem onze anos de
idade e tem mais três irmãs menores, uma de 09, urrla de 06 e uma outra de 5
anos de idade e que a mãe do depoente foi embora desta cidade vivendo
atua\mente em São Paulo.
Dada a palavra aos presentes nada requereram, tendo o depoente informado que também nada mais tinha a declarar, motivo pelo qual é encerrado
este depoimento, que vai assinado pelo depoente e pelos presentes acima citados.
Recife, 2 de junho de !980:
Depoente: Iraquitan Lima da Silva, Prese11tes: José Maria de Andrade,
Deputado José Queiroz, Pedro Eurico de B. e Silva.

Diário de PE- 2-6-81
MÃES ACUSAM SSP PELO
SEQÜESTRO DE FILHOS
Maria da Paixão Silva e Maria José da Conceição denunciaram, ontem,
à Comissão de Justiça e Paz, o desaparecimento de seus filhos, Edvaldo Antônio da Silva e Sebastião Manoel de Uma, oCorridO no sábado de Aleluia. Elas
acusam a Polícia como responsáVel pelo seqüestro e, "possivelmente, pela
morte dos rap.azes".
Conforme relataram, na noite de sábado de Aleluia, Sebastião, Edvaldo
e seu irmão Teófilo foram assediados_ na Avenida Norte pelos ocupantes de
uma veraneio azul, que dispararam dois tiros contra Edvaldo, prendendo-o
em seguida juntamente com Sebastião. Teófilo conseguiu fugir, com o apoio
de funcionãrios de um supermercado situado nas proximidades.
Os seqüestradores foram conduzidos ao Alto José do Pinho, onde, de
acordo com o depoimento dos moradores que presenciaram o fato, Edvaldo
foi novamente baleado nas costas e empurrado para dentro de um táxi. Esta
foi a última notícia que Maria José e Paixão tiveram de seus filhos. De lá para
cá, as duas mães iniciaram uma verdadeira peregrinação pelas delegacias, solicitando, inclusive, a interferência da Casa Civil do Governo do Estado.
Segundo explicaram, as autoridades policiais vêm negando qualquer
participa/làO no seqüestro e mostrando total descaso pela apuração dos fatos.
Paralelamente, as mulheres vêm sendo procuradas pela Polícia, .. recebendo
ameaças para que encerrem o caso -e desistam das denúncias".
Oito dias depois do seqüestro, Teófilo, o outro fiiho de Maria da Paixão,
que havia conseguido escapar do tiroteio, foi preso juntamente com a amante
e o cunhado, na porta da Farmácia Bom Jesus, em casa Amarela, sendo solto
alguns dias depois. Atualmente, encontra-se internado na Clínica Iung, para
tratamento nervoso.
Maria da Paixão esclareceu que sete dos seus 14 filhos, inclusive Edvaldo
e Teófilo, são doentes mentais, tendo o_ primeiro se submetido a 150 internamentos, e o segundo a 56. Além disso, ambos são toxicômanos e já foram presos anteriormente por furtos. Já Sebastião Manoel de Limá., filho de Maria
da Conceição, não possui antecedenteS--policiais e trabalhava regularmente.
Ao denunciar o desaparecimento à Comissão de Justiça e Paz, Maria da
Paixão disse que não tem mais espeianÇas de enContrar os rapazes com vida.
Para ela, os dois corpos recentemente encontrados na mata de lpojuca, são de
Edvaldo e Sebastião. Diante do dramático depoimento das duas mães, a CJp
prometeu interferir junto às autoridades policiais, no- sentido de descobrir o
paradeiro dos rapazes, solicitando à SSP que apure os fatos.
DESAPARECIDOS RAPAZES
PRESOS PELA SEGURANÇA
Há 40 dias, duas mães- Maria Paixão da Silva e Maria José da Conas-levem a encontrar três filhos (dois da primeira e um da segunda), desaparecidos "desde que
foram presos pela Polícia". Se ainda estiverem vivos, elas querem resgatá-los
e tentar reintegrã-los ao convívio familiar. Se mortos, desejam apenas que
lhes sejam devolvidos os cadáveres, para proporcionar-lhes um enterro digno
""de gente, não de bicho". Elas estão tentando, até o momento, também, sem
sucesso, que a Secretaria de Segurança PúbliCa explique o que aconteceu a
Edvaldo Antônio da Silva. ("Peba", 23 anos); Teófilo Marques da Silva
("Buieco", 22 anos) e Sebastião Manoel de Lima (19 anos). Desesperadas/as~
mães pretendem ir todas as segundas-feiras de cada semana·, ao Paládo-"dô.
Campo das Princesas, até que o caso _seja elucidado.
· '· ,
A tragédia vivenciada por Maria Paixão da Silva e Maria Jesus da Conceição inicia, precisamente, às II h35m do Sábado de Alelúia (18 de abril passado). Juntos, Edvaldo (120 internam6nlos em hospitais psiquiátricos; aposentado_ pelo INPS como Hlouco"; preso, ·par pequenos furtos, várias vezes;
toxicómano), Teófilo (irmão de Edvaldo, 50 internamentos, também aposentado como doente mental; diversas entradas por roubo, suspeita de roubo ou
"mera perseguição"; viciado em drogas) e Sebastião {preso uma única vez por
eeiç-ão-~-busea-m,---até-ager--a -inutHmente,-algum-in-dldo-que
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posse de tóxicos; nunca, ao que se sabe envolveu-se com roubos) caminhavam
oela Avenida Norte, nas imediações do Supermercado Balaio. Ao avistarem
~ma viatura (variant) do Departamento de Operações, tentaram fugir. Desceram do carro quatro agentes e começaram a disparar. Apenas Teófilo c·onseguiu refugiar-se, ileso. Os outros, estão feridos e presos. Edvaldo, provavelmente, três tiros. Sebastião, talvez, um. Essas informações sobre o tiroteio,
imprecisas, foram prestadas pelos bombeiros do Posto Essa e do Balaio, .. cujo gerente''", segundo dona Paixão, teve o '"gesto humano)~ de ajudar meu filho Teófilo a fugir da Polícia".
Presos, Edvaldo e Sebastião foram conduzidos para uma rua do Alto Zé
do Pinho. Lá, segundo testemunhas ouvidas por dona Paixão, os agentes retiram Edvaldo da viatura, Já bastante ferido, e o obrigam-no a entrar num táxi
que passava pelo locaL Antes, porém, um dos policiais lhe deu outro tiro nas
costas, dizendo-lhe que este "é para você não fugir mais". A partir da(, nem
Maria Paixão da Silva sabe o destino de Edvaldo nem, tampouco, Maria José
da Conceição sabe para onde foi levado o seu filho Sebastião.
Quanto a Teófilo, o outro filho de dona Paixão, que conseguiu escapar
por dentro do Supermercado Balaio, com o apoio dos funcionários, foi preso
uma .semana depois do tiroteio, junto corri a amante Ana e o cunhado chamado Decas, na frente da Farmácia Bom Jesus, na Avenida Norte. Os três estavam completamente drogados e não ofereceram a menor resistência à voz de
prisão. Ana não chegou a ser detida. Decas foi libertado uma semana depois.
E Teófilo, apesar das buscas pelas delegacias, dona Paixão não conseguiu nenhuma pista para saber o que lhe aconteceu. Decas lhe assegura que o deixou
no porão da Roubos e Furtos. A mãe, porém, traumatizada pelas caminhadas pelas delegacias, teme pelo pior, ou seja, que ele esteja morto.
VERSÕES
Os empregados do Posto Essa da Avenida Norte, que presenciaram a
perseguição policial, no Sãbado de Alelúia,limitam-se a fornecer apenas duas
informações. Conheciam os rapazes, e davam-lhes, costumeiramente, Cr$ 20
ou Cr$ 50, importâncias, rom as quais eles adquiriam tóxicos. Cobrança de
proteção contra assaltos? Os bombeiros garantem que não. ''Geralmente, eles
passavam por aqui. A gente dava algum troco para se livrar deles. Nunca nos
incomodaram com ameaças". A outra informação é que, no dia em que foram presos, ninguém naquelas imediações da Avenida Norte ouviu falar em
tentativa de assalto ao posto, ao supermercado o_u a qualquer outro estabelecimento.
Quanto à versão fornecida à dona Paixão, por alguns policiais, de que
eles iriam assaltar o Balaio, a mãe de Edvaldo e Teófilo considera-a "sem o
menor fundamento". E explica. "Como eles podem inventar isso? Se meus filhos fossem roubar o supermercado, o gerente, penalizado com a perseguição, não teria facilitado a fuga a Teófilo. Graças a esse homem Teófilo
não foi baleado no Sábado de Alelúia. Ele mesmo me contou que Teófilo correu e escapou por dentro do estabelecimento".
Nas inúmeras entrevistas que dona Paixão tem tido com delegados de
Polícia, ela tem ouvido, com freqüência, apelos para que encerre definitivamente o caso. "Eles sempre me pedem para deixar de lado essa história toda.
Sempre me falam que os meninos foram seqüestrados por outros marginais, o
que é uma mentira. Diversas testemunhas me relataram que foram os agentes
do DO que atiraram, e prenderam os rapazes. Uma das provas é a prisão posw
teTior de Teófilo, justamente para que ele não revelasse os nomes dos policiais
que balearam Edvaldo e o filho de dona Maria José da Conceição".
Na opinião de dona Paixão, uma reconstituição mais aproximada dos fa_n_ã_q a_ y~rª~() _policial_ de:_t~[}ta_tiva_ 9e_ a_ssªlt() ~()_P()_St<? _O!J ~_l:lpe_rnler
cado, mas u~a simpleS fuga provocada pela aproximação do carro policial.
"É muito natural para quem já fi:>í Pre"s"o vãrias vezes, a maioria injustamente,
como no caso de meus filhos, que a presença de uma viatura represente uma
grande ameaça. Eu os reconheço como errados, viciados e, algumas vezes,
metidos em roubos.,Porém, nada disso aconteceu no Sábado de Alelúia".
tq~_ -~eria,

Quanto X d·on~- Ma ria Joi[da Conceição, menos habituada a peregrinações por del~gacias do que-.~~Íta Paixão, ela mantêm-se ainda pei-Plexa com
o repentino _desaparecimentO.dO filho. Ela mesma confessa que, perto do Ano
Novo _pãSfrildo,"Sebastià~·. _rofpreSo e conduzido à Delegacia de Tóxicos. Ao
soltá-JÕ,-ela foi inforrp.~q,ip:elos policiais, de que o !ilho era viciado em drogas, em -·picos", t~~~~:'_g'Ue ela pronuncia baixinho e com um certo pudor.
Compreensível, tra.b'alhando há 12 anos numa casa de família no Espinheiro,
em regítne de traba-lh_O.doméstico, nunca pôde educar adequadamente Sebastião que. adolescente, "encontrou fácil os caminhos da rua". Uma coisa que
ela refuta, ~om veemência, é a m_era insinuação de que ele fosse também ladrão. "'Quero que ã. polícia compi-ove com fatos que meu filho roubou ou esteve envolvido com furtos. Sei que ele era toxicômano, mas ladrão não".
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Nas caminhadas em busca do filho Sebastião, ela tem sofrido algumaS
humilhações. Além das habituais indiferenças dos agentes e superiores em relação ao tiroteio da Avenida Norte, afora o_escamoteamento sisternãtico de
informações a nível de delegacias e departamentos, ela tem enfrentado alguns
''"expedientes" que jamais pensara que pudessem existir. Corno, por exemplo,
o que foi vítima no programa do .. repórter" J. Ferreira. Segundo ela, um assessor do animador de TV, conhecido como Eliezer, assegurou-lhe que seu filho Sebastião encontrava-se preso no Departamento de Operações, e que ele
o soltaria, caso ela lhe entregasse a quantia de CrS 5 mil. Como dona Maria
nãQ dispunha da importância, deu-lhe de imediato Cr$ 500,00, acertando por
CrS 3 mil, a ser entregue em hora e dia marcado pelo Eliezer, que o toxicómano fosse libertado. Dona Maria, ansiosa em rever o filho, decidiu ir de encontro ao Eliezer qüe mantém, ligações, segundo ele mesmo conta, com "o pessoal do DO". Ao chegar a .. um lugar meio escuro,- num beco, tive medo que
me acontecesse alguma coisa. Não sei dizer se o Eliezer levou o meu filho
para ser solto em troca do dinheiro, ou se ele queria apenas me roubar. Ainda
hoje ele permanece com o título de leitor do menino, e Vou dar queixa dele
por retenc;ão ilegal de documentos".
Dona paixão, que de tanto levar os filhos para internamentos psiquiãtricos, mantém bom r,:elacionamento com médicos do Hospital Correia Picanço,
também tem supottado alguns percalços. Há menos de um ano, o filho Edvaldo, "inteiramen~e louco, como atestam os diversos documentos que eu possuo", foi presq por um .. araque" de Polícia chamado João Nogueira, que
atua no Morro da Conceição. Durante vários dias, ele foi seviciado. "Os joelhos e as pernas estavam em carne viva. Era uma poça de sangue em torno dele. Tive que apelar para a direção do Correia Picanço que; através de telefonema p~ra.' o comissariado, conseguiu libertar o Edvaldo. O próprio carro policial levou-o para curar-se no Hospital. Os médicos, amigos meus, não o reconheceram de tanta paulada".
Entretanto, apesar da perseguição do "araque" João NogUeira, dona
Paixão faz questão de dizer que mantém bom reLacionamento com os policiais do Morro da Conceição. Ela informa que o-próprio comissário, Zé Antônio, jã lhe prestou um grande favor. "Graças a ele, o Edvaldo pôde trabalhar algum tempo como pedreiro de rua na Urb. Saiu, aposentado como louco, quando teve algumas crises de cabeça". E dona Paixão exibe a carta de
demissão de Edvaldo, datada de 30-5-80, e timbrada com a marca-símbolo da
Urb.
Dona Paixão também cultiva ótimo relacionamento com a Casa Civil do
Governador Marco Maciel. Ela tem, arquivada_s_ilãda ffienos de 10 cartas remetidas pela chefe da Casa Civil, Margarida Cantarelli. São ·respostas às correspondências enviadas por Dona PaixãO -a-o gOvernador, solicitando-lhe que
íntercedajunto às autoridades policiais para que a Polícia não mais persiga os
seus filhos. Dos 14 filhos de Dona Paixão, sete são cliniCamente qualificados
como "doentes mentaisn. Os perturbados sãci EdV-aJ~o e Teófilo. Mesmo assim, eles nunca mataram ninguém. Isso posso assegurar sem medo". A última
carta recebida por dona Paixão data de 27 de fevereiro, assinada pelo subchefeda Casa Civil, Sílvio Amorim> nela, ela é informada que ..a correspondên·
cia enviada por V. S• foi encaminhada pal-a ser analisada pela Secretaria de
Segurança Pública". Em outro trecho, assinala: ..em face do interesse do governador em procurar minimizar os problemas, de todos quantos o procuram, adianto que havendo possibilidade de atendimento V. S• serâ oportunamente informada pelo órgão para o qual foi enViada a correspondência".
Dona PaiXão esteve várias vezeS riã. SecreTafia de Segurança Pública.
·~Apesar das cartas apresentadas e redigidas pela Casa Civil, jamais obtive
qualquer resposta sobre o paradeiro de Edvaldo e Teófilo".
RELATÓRIO
Ameaças de expulsão dos moradores de Salinas de Vila Velha- Itamaracã, PE.
Nós moradores do sítio Salinas Vila Velha, na Ilha de Itarnaracã, queremos comunicar aos irmãos e autoridades o que vem acontecendo com a gente
a partir da primeira semana de abril de 1981.
O terreno onde estamos morando há mais de 20 anos e até 40 anos, é
uma área de 120 hectares que foi vendida sem consultar os moradores a uma
firma chamada Consultaria e Participações S/ A, com sede no Rio de Janeiro,
cujo representante é o Sr. Estácio José Vajal, que vem nos pressionando com
fortes ameaças para deixar a terra.
Esta firma, através deste representante, quis fazer um acordo com a gente, mas ninguém aceitou, porque queremos ficar na terra plantando nossas lavouras, jã que é a única coisa que a gente sabe fazer: cultivar a terra.
No dia 4 de maio, por causa das ameaças que recebemos, fizemos o primeiro mutirão, para não ficar um trabalhando sozinho, cavando a terra e
plantando.
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No dia 8 de maio, o Sr. EstácioJosé Varjal,.que, se diz proprietário man~
dou cinco capangas para arrancar a lavoura de Cosme Fernandes; dois capangas com enxadas e três montados a cavalo, guarnecendo os que estavam
arrancando a lavoura. Diante deste fato não reagimos com agressão e fomos
comunicar à FETAPE (Federação dos Trabalhadores de Agricultura de Per·
narnbuco) o estrago que eles fizeram na lavoura.
No dia 19 de maio, o proprietário mandou dez trabalhado.res para roçar
o sítio do Sr. José Miguel, destruindo o pasto.
No dia 20 de maio, às 7:30 horas da manhã, o Sr. Estâcio José Varjal
queria levar para Igarassu o Sr. José Miguel com mais cinco companheiros,
para fazer um acordo com eles, mas nenhum deles aceitou, porque querem
permanecer plantando na terra.
No dia 8 de junho fizemos outro mutirão com os companheiros de outras ãreas. Participaram 43 pessoas, e- todos foram ameaçados de morte pelos
capangas.
No dia 9 de junho chegaram quatro homens num carro (Brasília branca
de placa 9278 PE), um deles dizendo ser advogado e outro escrivão da Secretaria de Segurança Pública. O advogado disse que a gente estava errado por·
que chamamos outras pessoas de fora para ajudar no trabalho do roçado, e
nós respondemos para ele que assim corno o proprietário podia trazer vigias
de fora para ct'efender a parte dele, a gente podia também trazer gente de fora
para defender a nossa.
No dia IO de junho à tarde chegou o Sr .. Estâcio José Varjal com o oficial
de Igarassu e entregou aos moradores um tnandato de reintegração de posse,
dizendo que os moradores tinham quinze dias para protestar.
No dia 18 de junho o Sr. Estácio José Varjal com quatro capangas armaM
dOs -de- reVó1veres~--estiverain no roçado de A-ntônio de Juca e expulsaram os
posseiros empurrando-os com canos de revólveres. Os posseiros expulsos foram Severino e Antônio, na presença de suas esposas e filhos menores de cincoe nove anos de idade. As crfanças depois disto, fizeram o seguinte canto:
"Meu patrão, meu patrão
expulsou meu pai de revólver na mão."
Toda a propriedade está cercada de arame farpado fechando o acesso às
nossas casas e às nossas lavouras e transformando a área num verdadeiro
campo de concentração. Não podemos buscar água nem transportar os nossos produtos. As crianças têm que fazer uma volta grande para chegar à escola. Por várias vezes cortamos o arame farpado nos lugares de acesso à nossa
lavoura e às nossas casas. Então os capangas disseram que iam eletrificar o
arame e soltar o _gado na lavoura.
No dia 23 de agosto fot.::elebrada uma missa na casa de um dos posseiros
com a participação de 200 pessoas no Movimento "Encontro de Irmãos" de
vãrias ãreas. Por causa disto o Sr. EstácioJosé Varjal mandou fechar a única
estrada que até então existia de acesso às Salinas, dizendO que não queria ver
padres e outras pessoas estranhas entrarem na propriedade, fechando tudo. A
cerca fechou o acesso à maré prejudicando os pescadores e pescadeiras, que
agora têm que fazer uma grande volta para chegar ao mangue.
No dia 26 de agosto o Sr. Estácio José Varjal mandou arrancar a lavoura
de quatro posseiros Para fazer um carnfnho para os vigias andarem circulando dentro da área; além disso os capangas andaram amedrontando o povo
com tiros de revólveres para o alto e destruindo com os cavalos a lavoura
nova de mais três pOsseiros.
Os capangas arrancaram e cortaram co~ enxada cento e quarenta pés de
inhame maduros, no roçado de um dos posseiros.
Já recorremos à Delegacia e à Secretaria de Segurança Pública e nada foi
resolvido. Continuamos sofrendo as ameaças que cada vez se tornam mais
violentas. Pedimos o apoio de todos.
Vila Velha, 29 de agosto de 1981.
N.B.: No dia 30 de agosto de 1981, o Diário de Pernambuco (pãgina A 14).
publicou a seguinte nota:
.. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco- FETAPE. está pleiteándo, junto ao INCRA, a desapropriação do Sítio Salinas,
em Itarilaracá. Ali, residem 20 famílias de agricultores ameaçados de expulsão pela "Consultaria e PartiCipação- CPS", que tem sede no Rio de Janeiro, e, segundo a Ass_essoria Jurídica da FETAPE, pretende explorar as terras
para fins imobiliários".
~'Há uma contenda judicial na Comarca de Igarassu, tendo a CPS impetrado ação de reintegração de posse. A assessoria jurídica da FETAPE entregou contesúÇão, fundamentando a improcedência da ação, desde que não
houve esbulho ou turbação de posse."
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA
ABRA
Campinas, 25 de agosto de 1981.
Exm9 Sr.

General João Baptista de Oliveira Figueiredo
DD. Presídente da República
Brasília- DF
Sr. Presidente
A AssociaÇão Brasileira de Reforma Agrária, sociedade civil, sem fins lucrativos, tem como objetiVo estatutário trabalhar pela Reforma Agrária, nos
termos da Lei em vigor.
Dando cumprimento a seu Estatuto, vem a ABRA à presença de V. Ex•
para protestar energicamente contra o nãO-cumprimento do Estatuto da Terra e as ameaças e pressões que órgãos dos Governos Federal e Estadual estão
exercendo contra centenas de famílias de lavradores acampadas na Encruzilhada Natalino, no Município de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul.
Expulsos de outras terras, impedidos de exercer seu trabalho, estão esses
lavradores agora expostos a ameaças de violência por não aceitarem as ofertas de terras em regiões longínquas, fora de seu "habitat"; não há razão alguma para que esses lavradores creiam nas promessas de melhores condições em
Mato Gros_so, Goiás ou no Acre, quandO estamOs vendo diariamente a expulsão de lavradores das terras desses mesmos Estados._ Os lavradores deslocados, quando se justifica tal deslocamento, têm direito a outras terras em
igualdade de condições com as que eXploravam e próximas, o mais posSível,
de sua área de origem.
Existem no Rio Gtande do Sul grandes áreas de terr3:s inaproveitadas. 9
Cadastro do INCRA registra, em 1972, 2.720.000 ha de terras inexploradas,
ãrea essa que cresceu para 3.660.000 em 1978; só em propriedades classificadas como latifúndios existiam 1.160.000 de terras inaproveitadas, em 1972; a
ârea total desses latifúndios, sujeitos à desapropriação nos termos do Estatuto da Terra, era de 1 I .900.000 h a em 1972 e aumentou para 14.900.000 ha em
1978; no Município de Ronda Alta existiam, em 1972, 18.106 ha de terras em
propriedades classificadas como latifúndios; na Microrregiã6 Homogênea
Colonial de Iraí, onde se situa o Município de Ronda Alta, eram 120.205 ha
de terras em latifúndios no mesmo ano.
Não muito longe de Ronda Alta, está a Fazenda Sarandi, desapropriada
pelo Governo do Rio Grande do Sul há m"ais de vinte anos e até hoje com milhares de hectares não entregues a pequenos lavradores; só a firmeza da Justiça gaúcha tem impedido sua volta para os antigos proprietários, estrangeiros não residentes no País.
Alegar falta de terras para aqueles lavradores gaúchos em seus Estado, é
portanto, fugir muító à verdade. Terras existem,- bem como dispositivos legais
vigentes que permitem a solução honesta do problema.
Se não for CUmprido· o Estatuto da Terra, que determina a desapropriação de latifúndios no interesse-So-ci:il;-quando há atritos causados pela má
distribuição da terra, só poderemos concluir que não há força nem coragem
do Governo para fazer cumpri-lo. E não será usando a força contra pequenos
lavradores, transformando um problema social em problema poliCial, que o
Governo mudará essa imagem de fraqueza e aumentarã sua credibilidade.
Dada a importância nacional deste assunto e o interesse que nele tem
todo o povo brasileiro, damos a esta forma de "carta aberta", entregando-a à
divulgação ao mesmo tempo que a encaminhamos a V. Ex•
Certos de que V. Ex~ não permitira que se transformem em realidade as
ameaças de violência, subrevemo-nos,
respeitosamente
Associação Brasileria de Reforma Agrária, Carlos Lorena, Presidente.
ESTADO DO PARÃ
Assembléia Legislativa
Gabinete da Presidência
Of. N' 870/sec-81
Belém, 7-6-81.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de comunicar a Vossa ExcelêncTa que esta Assembléia Legislativa, em SeS-s-ão realizada dia 28 de maio, aprovou a Proposição n9
465/81, de autoria do Senhor Deputado Ademir Andrade, cujo teor transcrevo abaixo:
"Estes dias vivemos uma experiência, que bem demonstra a permanência
do Governo de arbítrio e opressão, instaUrado neste País a partir do golpe militar de 1964.
Somente aqueles que cinicamente estão Se aproveitando do regime, ou os
que têm um conceito deformado do que seja democracia, podem afirmar que
ela existe em nossa Pátria.

Outubro de 1981

AssistimOs ·a eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Con~
ceição do Araguaia, realizada no dia 25 deste em 211 escrutínio, e o que presenciamos, deixa claro que o Governo, por vontade própria, só permitirâ
eleições neste País enquanto estiver garantida sua permanência no Poder, motivo pelo qual é nossa obrigação trabalharmos incansavelmente ao lado do
pOvo, pois sómente- este povo poderâ garantir de fato a democracia.
Fazemos este pronuncíamento para levar ao conhecimento da opinião
pública, e a ele procuramos dar o máximo de divulgação, para deixarmos claro de quanta arbitra~iedade e opressão é capaz este GovCrno, numa simples
eleição de sindicato ruraL
A Chapa 1 foi encabeçada por um pelego de nome Berto Ido, colocado hã
muito tempo como interventOr pelos militares, enquanto a Chapa 2 foi encabeçada pelo lavrador Davi", representante dos colono.s do Baixo Araguaia.
A primeira eleição foi realizada em junho de 1980, tendo a Chapa 2 saido
vitoriosa, mas não atingindo maioria absoluta. O segundo e terceiro escrutínio não foram realizados devido a manobras fraudulentas efetivadas pela~
Chapa 1, que teve seu mandato prorrogado.
Depois de muita luta, foi marcada novamente uma eleição, realizada em
primeiro escrutínio em 10-5-81, que entretanto não deu quorum para apuração. Nesta, as irregularidades, fraudes e violêricias foram realmente inaceitáveis. O Deputado Luci vai Barbalho fez estas denúncias, m3s repetiremos algumas delas: A Polícia Militar invadiu o Sindicato e todas as suas Delegacias;
as urnas foram transportadas sem a presença dos fiscais da Chapa 2; as filas
foram desfeitas à força às 18 horas, não permitindo que inúmeros sócios votassem; não foi enviada urna para São Geraldo (Baixo Araguaia), onde cerca
de 800 sindicalistas foram impedidos de atualizarem seus pagamentos a fim
de não exercerem o direito do voto. O advogado da Chapa 2, conseguiu depositar em juízo a~ mensalidades de 220 sócios, mas não foi permitido que participassem da eleiçãO. A este advogado não foi permitido penetrar em nenhuma Delegacia durante a votação; por último, ao ser verificada a falta de quorum, os votos, ao contrário de serem incinerados, foram simplesmente rasgados e recolocados dentro das urnas, o que foi permitido aos elementos da
Chapa I contarem, conforme me confirmou pessoalmente seu advogado. Enfim_ estabeleceu-se um clima de pavor, provocado pelo arbítrio e pela violência, praticados por funcionários do GETAT, pela Polícia Militar e por possíveis agentés da Polícia Federal.
Marcado o 29 escrutírio, o Sr. Paulo Fonteles, advogado da Chapa 2 e da
CPT, preocupado para que não houvesse votos nulos, veio a Belém e foi a
Brasília, onde aqui e_lá, representantes de entidades e Deputados Federais foram ao Governador, ao DRT e ao Ministério do Trabalho, solicitar o mínimo de compostura e decência na eleição. Inúmeras denúncias foram feitas na
imprensa local e nacional.
. Sentindo o problema, pois na verdade, no segundo escrutínio a Polícia
Militar não interferiu e o DRT, enviou um representante que agiu de maneira
isenta, os funcionários do G ETATe elementos do próprio Exército brasileiro
iniciaram uma ação de pressão realmente inacreditável e só admissíveis erit regimes ditatoriais.
Novos sócios foram feitos de última hora, inúmeros deles tiveram seus
carnês de pagamento atualizados com datas atrasadas, conforme pode-se facilmente comprovar.
Os funcionârios do GETAT, numa campanha sórdida e opressora, realizaram vãrias reuniões, onde fizeram ameaças de expulsão de posseiros e
apoio aos fazendeiros caso a Chapa 2 ganhasse, enquanto mil benefícios e
títulos seriam efetivados e distribuídos caso ocorresse a vitória da Chapa I.
Assumiram a direção do Sindicato e várias das suas Delegacias na execução
destas irregularidades. Ao chegarmos em Redenção e recebermos a denúncia
de que sócios estayam sendo quitados, fomos até a sede daquela Delegacia
Sindical" às 22 horas e lá presenciamos a saída de uma C-10-do GETAT lotada
de trabalhadores.
Entretanto, o acontecimento realmente espantoso, inadmissível, verdadeiramente absurdo, ocorreu quando um tenente-coronel do Exército da ativa, e segundo se sabe, da área de Segurança Nacional apelidado de CURIÚ,
utilizando helicóptero das nossas fárças armadas, que segundo a Lei não
pode participar de política pãrtidária mUito menos sindical, ou ter qualquer
de seus membros fazendo pronunciamentos políticos, passou de maneira despudorada a fazer comícios em favor da Chapa 1, em todas as nove localidades
onde houveram urnas, prometendo em nome do Presidente da República,
todo apoio caso a Chapa I ganhasse e ameaçando a retirada deste apoio caso
se desse o contrâr!O--:A presença deste tenente-coronel do Exército foi anunciada pela Rádio
Nacional, avisando que o mesmo prestaria esclarecimentos sobre garimpos.
Em todas as nove localidades, CURIÓ prometeu a tudo resolver, e ainda
que dentro de 30 dias, sortearia 100 ou 50 carteiras de garimpos, dependendo
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da localidade, como se distribuir carteiras fosse privilégio do Governo e com
isso todos os colonos fossem obrigados a votar na Chapa 1.
Em contrapartida a Rádio da Prelazia de Conceição do Araguaia, depois
de 19 anos de funcionamento, foi fechada pela Polícia Federal.
Durante a votação, eu permaneci em Xinguarã. cuja porta da delegacia
era controlada por pistoleiros. A votação se processava de maneira lenta.
Observamos elementos da Chapa I, atravessando seus protegidos. Chegou um ônibus especial de Laranjeiras e antes que qualquer colono saltasse
um elemento da Chapa I fez uma prelação, afirmando que descobriria quem
votasse na Chapa 2 e este_seria preso. Todos estes trabalhadores votaram antes dos que desde cedo estavam na fila.
O advogado da Chapa 1 e funcionárioS~do GETAT, fizeram uma verda~
deira operação ••cata-velhos", aposentados do FUNRURAL, que nunca foram sindicalizados, chegando a levar 220 destes a votarem, alegando que caso
não votassem perderiam o direito a esta aposentadoria. Estes votos, entretan~
to, foram nulos durante a apuração.
Em Redenção, um elemento inocente, declarou que foi sindicalizado há
três dias atrás e teve seu voto impugnado pelo fiscal da Chapa 2.
Em Mata Geral, o advogado Felisberto Darriasceno, da Chapa 2, com
Procuração foi üTipedido de penetrar no recinto da votação. Após o encerra~
menta dos trabalhos quando uma C-10 do GETAT levaria a urna, foi-lhe
dado carona, juntamente com outro rapaz, que tinha um sério problema no
pé. No meio do caminho, após inexplicavelmente a viatura penetrar três qui#
lômetros numa vicinal, eles foram obrigados a descer e ficaram abandonados
no meio da mata, às 20 horas, tendo que andar dez quilómetros até Redenção. O responsável por este ato bárbaro foi o funCionário Alédo que dizse advogado do GETAT. Foi fotógrafado o Delegado Sindicai Pedro Rocha,
devolvendo os documentos dos lavradores inscritos para receberem terras,
caso a Chapa I ganhasse.
Observamos que com tudo isso a Chapa 2 foi vitoriosa em três das nove
urnas, tendo ganho na sede do Município por 253 a 199 votos; em Rio Maria
por 81 a 68 votos e finalmente em São Geraldo onde a urna foi, somente com
a firme interferênda: do representante do DRT, pois o advogado Sérgio da
Chapa 1, alegava que lá só existiam 37 eleitores. O transporte da urna que deveria ser feito pelo Sindicato foi garantido pela Chapa 2. Lá a votação foi de
83 votos contra apenas 7 da Chapa 1, enquanto que os 220 associados que depositaram em juízo não puderam votar.
Ao vermos um rriapa de Conceição do Araguaia, apresentado pelo proje~
to Campo Alegre, de propriedade da CETENCO ENGENHARIA Sf A, é
que percebemos a razão de luta tão desenfreada e desleal, para manter na direção do Sindicato o pelego BERTOLDO. E que o Município de terras ricas e
matas cheias de mogmo, está praticamente nas mãos das grandes empresas
nacionais e multinacionais como sejam: Volkswagen, Bradesco, Codespar e
inúmeras outras.
Ao final, a Chapa I teve 1.032 votos contra 682 da Chapa 2 numa área
onde existem 12.0_00 sindicalistas e somente 2.525 estavam quites, o que bem
demonstra a má inte"nção da atual direção, que só serve aos interesses dos
grandes proprietários, deixando apenas à custa de vidas e sacrifícios, migalhas para os milhares de colonos da região, que estas empresas desejam apenas como seus empregados e nunca como donos da terra.
Diante de tal situação, nos colocamos ao lado desses milhares de trabalhadores explorados, e apresentamos a seguinte proposição:
.. Requeiro, na forma regimental e ouvido o Plenário, que o Po~
der Legislativo Estadual, manifeste ao Presidente da República e ao
Congresso Nacional, solidariedade a Chapa 2 e seu mais veemente
repúdio pela intromissão indevida praticada por funcionários do
GETAT e pelo tenente-coronel conhecidÕ-pOi---CURIÚ, interferências estas descritas na Justific3.tfva deste trabalho, na eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Araguaia, tendo
esse último, demonstrado menosprezo à missão constituciorial das
Forças Armadas, ao utilizar um de seus helicópteros para fazer
comícios em prol de uma Chapa sind-ical.
Que da decisão deste Poder seja dado conhecimento com o inteiro teor da Justificativa, ao Governador do Estado, ao Delegado
Regional do Trabalho, a todos os representantes paraenses no Congresso Nacional, às Lideranças partidá-flis na Câmara e no Senado,
aos Presidentes dos Partidos Políticos e ao Prefeito e à Câmara de
Vereadores do Município de Conceição do Araguaia."
Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, protestos da mais alta consideração e apreço. - Deputado Cé/io Sampaio, Presi~
dente.
Nota de esclarecimento do Conselho Pastoral sobre a violência dos policiais
ao povo de Camucim.
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Diante das notícias veiCuladas pela imprensa falada e escrita desta capital sobre a situação dos agricultores de Camucim, o Conselho Pastoral da Arquidiocese da Paraíba vem prestar os seguintes esclarecimentos:
I. Em conseqüência da política económica do país, os conflitos pela
posse da terra estão surgindo em todo canto do Brasil, sempre mais.
2. A situ:ição dos agricultores, mesmo com liminar de posse, é causada
pela inv:.1são da Destilaria TABU ri uma área em que os agricultores vivem e
tiram o seu sustento, muito deles há mais de 30 anos.
A Destilaria Tabu possue 6.900 _hectares, dos quais não usa nem a metade. e. ainda assim invade os 800 hectares em que vivem os agricultores.
3. Diante do fato, da luta do povo de Camucim é uma luta de resistência não-violenta em de_fesa dos seus direitos pela sobrevivência.
4. A Destilaria Tabu já invadiu e destruiu os roçados dos agricultores
por 3 vezes.
5. A polída, há 4 meses presente na região; está na defesa da invasora
Tabu, afirmando que vem trazer a paz, mas os fatos mostram o contrário.
6. Os agricultores não queimaram o canavial da Destilaria Tabu nem
houve intervenção de pessoas estranhas nem estrangeiros, pois os próprios
agricultores conduzem a sua luta.
7. No dia 13 de agosto, a polícia apreendeu os instrumentos de trabalho dos agricultores, agrediu a alguns deles fisicamente e prendeu os Senho#
res: José Francisco de Oliveira (Fiscal do Sindicato), Oliveira Antonio da Silva- que levou ponta-pé na coxa e foi agarrado pelo pescoço, BetinéAlves de
Souza - cuja esposa está com IO dias de resguardo, Pedro Lé da Silva- que
levou uma coronhada no peito e Raul José Joaquim de Castro.
8. Os padres que estiveram ontem, 13 de agosto, na área, Cônego Fernando Abath e Frei Anastácio Ribeiro, foram apenas ver os fatos e apoiar o
povo, mas não fizeram comício, como foi noticiado.
O Conselho Pastoral repudia todas as insinuações mentirosas publicadas
pela imprensa falada e escrita e manifesta a sua irrestrita solidariedade à luta
justa dos agricultOres de Camucim Peb -pOsse da terra!
Conselho- Past-Orà·J·:·CARTA DO POVO DE CAMUCIM
Às Autoridades competentes à imprensa e ao povo em geral:

Nós agricultores de Camucirn, Pitiinbú, Paraíba, estamos escrevendo
esta carta para desmentir as acusações feitas a nós agricultores pelo Dr. Joaquim José de Barros Dias, advogado da Destilaria Tabu, em carta divulgada
na imprensa local (jornais O Norte e Correio da Paraíba) no último dia 7 próximo passado.
Nesta carta o citado doutor-nos acusou de malfeitores, desrespeitadores
das ordens judiciais, criminosos, que estamos armados, que não justificávamos a impatada da colheita dos cocos, de não acatar, descumprir e transgredir a ordem judicial, de esbulhadOres, de que nossas denúncias são falsas e
mentirosas, que estamos fugindo da polícia e que não queremos resolver os
problemas.
Quem é tudO-isso? Nós agricultores que estamos lutando para permanecer na terra onde dela tiramos o sustento da nossa família para mais tarde não
ver nossos filhos como marginais sendo mortos pelo Mão Branca, sendo vítima da prostituição e nós morrendo de fome nas pontas de rua? Ou é a Destilaria Tabu através dos seus representantes que:
-no fim de março de 80 derrubou a casa do companheiro Manuel Firmino no povoado de Taquara e até hoje foi resolvido;
-que foram na casa do Presidente do Sindicato dos Tr. Rur. de Pitimbu
no dia 23 de setembro de 80 às II horas da noite, 2 indivíduos da Destilaria
Tabu (que depois foram reconhecidos Biu da Mota e Fernando) forçando o
companheiro a abrir a porta a todo custo;
- quando Antônio Amaral, superintendente da Destilaria Tabu, e dois
capangas desconhecidos tentaram agredir o companheiro BeutinéAlves às 10
horas da noite, tentando forçá#lo a fazer acordo;
- quando Antônio Amaral, Fernando e Biu da Mota levaram o companheiro Severino Pacífico preso de Camucim até a Delegacia de Pitimbu no dia
17 de outubrO de 80 como se fosse polícia;
- quando os capangas da Destilaria Tabu arrancaram de trator as lavouras e fruteiras dos seguintes companheiros: Frausina Lé da Silva, Antônio
Mendes, José Francisco de Araújo e José Henrique da Silva;
- quando os representantes da Destilaria Tabu invadiram posses de
quase todos nós moradores de Camucim. plantando cana até na porta da cozinha;
- quando os representantes da Destilaria Tabu derrubaram a casa do
companheiro Lourenço Alves de Souza, fato este denunciado e não apurado
pelas autoridades;
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-quando Antônio Amaral, Biu da Mota e capangas desconhecidos ten"
taram agredir o companheiro Aloísio Alves de Souza, fato também denunciado imediatamente, que ficou no ''"c:::alaboca" até hoje;
-quando a Destllaria Tabu desrespeitou o Estatuto da Terra, nos notificando e está querendo nos despejar da terra antes do prazo estabelecido por
lei. Pois a escritUra da terra foi registrada no cartório em 30 de outubro de 80,
então _eles só nos podiam notificar de despejo em outubro de 83;
- quando os vigias dã Destilaria Tabu tomaram o carvão do compa"
nheiro Raul Joaquim Josê de Castro_ e até hoje nada resolvido;
- quando a Destilaria Tabu ameaçou o companheiro Henrique Targino, até ele abandonar sua posse _e derrubar sua casa e fruteiras e destruíram
todas suas lavouras plantadas. Diga doutor Joaquim, quanto foi a indenização do companheiro;
_
-quando os representantes da Destilaria Tabu andam liVremente armados dentro de Camucim, nos ameaçando, tudo isso na frente da polícia;
-quando nós nos encontramos com representantes da Destilaria Tabu,
duas vezes para tentar chegar a um acordo e cada vez vocês vinham com uma
conversinha diferente: Nós esperamos mais de 7 meses que vocês dessem uma
proposta para resolver os problemas, e nada veio, e nós demos a.nossa proposta;
- vocês afirmam que nossas denúnCias-São mentirosas, por isso não foram apuradas pelas autoridades. Convidamos as autoridades para apurá-las.
Não vieram ciiTida porque não estão do nosso lado ou não estão agindo de
boa fé.
Diante de tudo isso· afirmamos que vocês representantes da Destilaria
Tabu é quem são: malfeitores, agressores, inVasores, desrespeitadores da lei,
não falam verdade, não querem solução para os problemas, não acatam, descumprem e transgridem as ordens da justiça.
Porque não queremos a polícia aqui? Porque não somos ladrões nem criminosos e sempre fomos massacrados pela polícia como aconteceu:
- no dia II de março de 80 foi preso e barbaramente espancado pela
polícia local o companheiro Manuel Cosme do Carmo que hoje se encontra,
surdo devido o espancamento que foi submetido na Delegacia de Pitimbu;
-logo depois foi preso irijustamente o-c6mpa0heiro José Francisco de
Araújo;
-temos 23 companheiros processados injustamente pela polícia a mando dos malfeitores da Destilaria Tabu;
- no dia 13 de outubro de 80 a polícia prendeu 20 pessoas a mando da
Destilaria Tabu, entre elas 4 crianças de 3 a 8 anos, e os levaram no camburão
como se fosse ladrão;
- no dia 6 de novembro a polícia proibiu o vigário da paróquia de Taquara celebrar uma missa para nós moradores, o mesmo acontecendo no dia
8 do mesmo mês com o Arcebispo da Paraíba que celebrou a missa na porteira;
- a polícia perseguiu muitas-pessoas de Camucim para não entrar na fazenda;
- a polícia veio p<ira aqui segundo o Secretário da Segurança Pública e a
Tabu para garantir as medições, mas veio nos ameaçar de morte armados de
metralhadoras e fuzis na colheita dos cocos que a Tabu nunca plantou um pê,
todos foram plantados e cultivados por nós;
- o próprio delegado de Caaporã disse para o companheiro Aloísio
quando foi registrar queixa da agressão que sofreu de Antônio Amaral, Biu
da Mota e um capanga, que não fosse para os jornais, o caso ficava ali mesmo
na Delegacia.
É isso que faz nós não querer a polícia aqui em Carnucim.
O que õ Juiz tem feito até agora ao rrosso lado? Só uma liminar de manutenção de posse que foi e está sendo todos os dias desrespeitada pelos representantes da Destilaria Tabu.
O que o Juiz tem feifo cClntra nós moradores: notificação de despejo, citação de despejo em cartórios variados para nos cansar cada vez mais, mandar medir as posses, favorecendo totalmente a Destilaria Tabu, ordenando
Tabu desfrutar os coqueiros, requerendo a polícia para Camucim para ficar
ao lado da Destilaria Tabu e outras coisas.
O que _o_ Governo tem feito ao nosso lado? Nada!!!_Mandou foi os técnicos do INCRA para vir de casa em casa seduzir para fazer acordo. Que posição do INCRA é essa? Em vez de desapropriar e destribuir a terra entre nós,
vem tentar a gente a fazer acordinbo. É esse o papel do INCRA?! O Governo
liberou a polícia para ficar do lado da Destilaria Tabu.
Exigimo-s a retirada imediata da polícia de Camucim e a desapropriação
da Fazenda Camucim- Camucim- 12/6/81.
Carta dos agricultores de Camucim, Pitimbu, Paraíba, às autoridades competentes, à imprensa e ao povo em geral.

Nós, agricultores de Caroucim, estamos escrevendo esta carta para denunciar os problemas que vêm ac-ontecendo com Jodos nós nestes últimos
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dias. Pois toda nossa história de sofrimentos; as autori"dades jã têm conhecinão agiram-, ainda, porque não quizeram.
1. No dia I'? de agosto um grande contigente policial, cerca de 45 policiais chegaram aqui em Camucim. Como se aqui morasse, trabalhasse 59
famílias de marginais e criminosos,
2. Quando chegaram foi com uma conversa de aqui, nem os posseiros,
nem a Tabu desfruta o coqueiral. A Destilaria Tabu tambêm não plantava cana.
3. Mas as coisas aconteceram totalmente ao contrãrio! No dia 3 de agosto a Destilaria Tabu chegou para desfrutar o coqueiral. Nós fomos à polícia e
eles não deixaram sair um caminhão de cocos. Logo-depois o tenente que comandava a tropa sai_u e pela tarde chegou com uma "ordem" do juiz, que
nem nós, nem o Sindicato, a Federação nem o advogado tomou conhecimento desta decisão do juiz, que ordenava a Destilaria Tabu faz_er a colheita.
4. No dia 10 de agosto de 1981, logo cedo chegaram os tratares da Destilaria Tabu para invadir nossa terra. Não ficou só nisto: por ocasião da vinda
do Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e
a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Paraíba em nosso Sindicato, à convite- nosso e do nosso órgão de classe. Fomos a espera deles. Quando íamos saindo a polícia não nos deixou sair! fazendo piquete na
estrada. Então fomos por outro caminho para chegar no nosso Sindicato. Os
companheiros que vieram ao Sindicato (CONTAG e FETAG), resolveram
vir nos visitar em Camucim. A polícia não deixou eles entrarem. Só entraram
por que insistiram. A polícia indagados por que estava acontecendo a invasão
em nossas posses, protegido pelos policiais. Eles (a po!ícia), disseram que tinha uma ordem judicial, ordenando a plantação de cana, totalmente ilegal.
Nesta hora eles, a polícia, correu bala na agulha apontando para os companheiros. Quando voltamos do Sindicato, a polícia não queria deixar a gente
entrar na nossa terra. Ã tarde convidamos o Presidente do Sindicato para
uma reunião e a polícia fez piquete para a gente não entrar juntamente com o
representante do nosso órgão de classe. Só entramos porque nesta hora estávamos com 30 pessoas e fizemos muita barreira.
Esta plantação de cana está sendo feita dentro dos coqueiros, com a finalidade de acabar com todo coqueiral. Isto mostra mais uma vez que a Destila~
ria Tabu não tem nenhum interesse nestas fruteiras. Nós sim, é quem precisamos e somos de fato donos do coqueiral.
Os representantes da Destilaria Tabu, além de invasores, agressores, desrespeitadores da Lei, desumanos e arbitrários, agora são mentirosos de público. -Pois-, no dia 8 -de agosto botaram uma denúncia no jornal Correio d(J Paraíba com o seguinte título: "Incendiado canavial de Camucim". E que neste
incêndio tinham sido qUeimadas cerca de 1.500 toneladas de cana, calculado
num p-rejuíZo âe 3 milllões de cruzeiros. Isto é uma grande mentira com a fi~
nalidade de criar na opinião pública uma- imagem ruim de nós que a..:tui moramos e trabalhamos. Pois nada disso aconteceu; quem quiser podt vir ver.
O contigente policial, aqui instalado, está dizendC' ""'.:~to furioso, que
não vai ser arrancado um pé de cana. Nós afirmamos que vamos arrancar,
seja hoje ou amanhã 1_ Vamos tirar toda cana e mais outra vez plantar nossas
lavouras; dê o que der, a cana vai sair da terra! Queremos responsabilízar o
Governo e a Justiça por qualquer coisa que venha a acontecer. Pois não ê de
hoje que estamos pedindo providências para o nosso problema. O Governo
não resolveu simplesmente porque não quis, no entanto que tem tudo na
mão: dinheiro, lei, poder e tudo mais.
Moradores de Camucim, lO de agosto de 1981.
Carta de nós agricultores dos sítios Gurugi e Paripe- Conde- Paraíba, para o:
mento~

Exm'? Sr. Presidente da República: João Baptista Figueiredo
Sr. Ministro da Agricultura: Amaury Stabille
Sr. Governador do Estado: Tarcísio de Miranda Buriti
Sr. Presidente do INCRA Nacional: Paulo Yokota
Sr. Coordenador do INCRA Meridional do Recife
Sr-. Presidente da CONTAG: José Francisco
Nós, os moradores dos sítios Ou rugi e Paripe, município do CondeParaíba, voltamos a denunciar as ameaças que estamos sendo vítimas. Pois
não é de hoje que a gente tem denunciado esta situação: já escrevemos várias
cartas para as autoridades e até aqui não chegou nem sequer uma resposta
por parte do G_overno, nem dos seus órgãos.
Cada pessoa que aqui passa dizendo~se dona da terra, vem com urna resposta de explorá-la diferente: um diz que vai plantar café, outro diz que vai
plantar coqueiros, outro críar galinha. Agora chegou um tal de Luciano, di~
zendo que adquiriu nossa terra e vai plantar cana.
No dia 4 de agosto este novo invasor veio junto com dois indivíduos ar~
mados de revólver, para uma reunião com a gente. Nesta reunião vieramjun-
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to com eles: o Chefe do Departamento Regional do INCRA na Paraíba, Dr.
Caetano, outro funcionário do INCRA, o Pr(isidente da FET AG e o Presidente do STR.
Nesta reunião o invasor disse: ~·com-Pi-ei a terra e vou plantar cana. Não
vai faltar serviço para vocês, até as mulheres vão trabalhar".
Nesta hora o representante do INCRA falou: "'É bom que vocês façam
um acordo com o ''Proprietário", porque vocês fazendo não vai dar trabalho
a nós, ao governador, ao STR, à federação e outros'~. Disse isto e inSistiu por
duas vezes. Diss-e que assim resolvia logo o problema: levava logo tudo por
escrito para o cartório e tudo resolvido.
Aqui moramos e trabalhamos 70 famflias que trabalham há muito tempo, desde o tempo dos nossos avós. Nossos pais e avós sempre nos disseram e
dizem ainda que esta terra pertencia ao Estado. Esta área tem 223 hectares de
terra, segundo informações do próprio INCRA, que dividida por todos nós
vai tirar para cada uma família 3 hectares. Diante disso não vamos abrir mão
de nossa terra! E já dissemos isto ao invasor e acrescentamos mais: se vocês
plantarem cana aqui nós vamos arrancar! Certo? E não aceitamos trabalhar
na palha da cana como assalariados do invasor.
Diante destes fatos que estão acontecendo e já aconteceram: por exemplo, fomos ao INCRA cadastrar nossas posses e disseram que não tinha tempo para nós e não cadastraram nossas posses. Aí a gente fica se perguntando:
de que lado estão INCRA mesmo? Qual a função do INCRA? Em vez de desapropriar as ãreas de conflito vem propor acordo entre nós e os invasores. O
INCRA é para fazer Reforma Agrária ou para acumular terras nas mãos dos
grandes proprietários?
Exigimos: a desaproPriação -dos sítios Gurugi e Paripe paia ter sossego
com nossas famílias.
Gurugi e Paripe - 10 de agosto de 1981.
Ao
Exmo. Sr. Presidente da República: João Baptista ·Figueiredo
Sr. Ministro da Agricultura: Amaury Stabiie
Sr. Governador do Estado: Tarcísio de Miianda Buriii
Sr. Presidente do INCRA Nacional: Paulo Yokota
Sr. Coordenador do INCRA Meridional de Recife
Sr. Presidente da CONTAG: José Fra-ncisco
Sr. Presidente da FETAG-Pb: Álvaro Diniz
Sr. Presidente do STR de Joâo Pessoa.
Nós moradores do Sítio Gurugi e Sítio Paripe moramos em uma propriedade com 223 hectares, formada em 70 famílias, no município da cidade de
Conde. Voltamos novamente a ser ameaçados da mesma coisa que nós sofremos no passado, quando nós mandamos carta no dia 25 de outubro de 79
para os jornais, CONTAG~ Federação dos Trabalhadores Rurais e ao povo
em geral. Nenhuma providência, e nós voltarrios a ser ameaçados de novo,
quando que na outra vez o Senhor João Gonçalves de Lima, nome que estã
na Escritura, chegou querendo invadir nossas ãreas com coqueiros, querendo
fazer casa nas lavouras dos moradores, projetando plantar café debaixo dos
nossos sítios que é Mangueira, Coqueiro, Jaqueira, Goiabeira, Abacateiro,
etc, todos feito por nós, proibindo fazer casa dos moradores que estavam
caindo, devorando Cajueiros, Mangabeiras. Ele agora está começando a querer invadir os roçados e não deixa enfirlcar nenhum pau, para fazer uma casa,
voltando com um p-rojeto que é plantar cana. Mesmo assim ele falando que
vai adquirir o dinheiro do Governo, porque se os moradores revoltarem-se e
destruir a cana, ele joga a queStão para o Governo e fica de lado para o Governo resolver, que plantou com o dinheiro dele, e ele disse que o Governo
pode brigar com os moradores. Isso aconteceu sexta-feira, dia 5 de junho de
81 quando veio acompanhado junto com dois carros da Destilaria Tabu; conhecemos os fatos desta Destilaria de perto que é destruir casa de morador,
plantação de feijão, roça, etc. Chegou no Sítio Paripe na casa. de um morador;
começou a conversar com ele estas palavras, então junto com 7 homens todos
armados com revólveres na porta deste cidadão, dizendo ele das áreas que os
moradores trabalhavam ele ia precisar da m_etad~ para: plantar can'!, quem tinha 2 ficava com I... Chegando em Gurugi ele falou que ia precisar das ãreas
dos moradores que plantam gênero alimentício para plantar cana e vai fazer
uma vila para os moradores ficar então dentro do serviço dele. Ele falou que
vai trazer uma pessoa para administrar o serviço dele porque quando fosse no
fim da semana ia buscar o dinheiro do pagamento do trabalhador, que os moradores não sabia onde ele morava. O Senhor João Gonçalves de Lima prometeu voltar no dia lO do mesmo mês para percorrer as áreas que ia plantar.
De que é que a gente vai viver se não pode plantar nada na vida e morando jâ
cercado de cana o quintal. Aí a gente tomou a decisão de prOcurar a justiça.
Primeiro viemos ao sindicato. éhegando ao sindicato, falamos com o presidente. Então ele tomou a decisão de ir à Federação. Então ele disse a gente
que não precisava a· gente ir à Federação, que ele resolvia manutenção, foro
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em cartório ou-desapropriação. Mas o proprietári-o já disse que não aceitava
foro para não dar problema para ele. Quando que no dia 22 do mesmo mês,
foram 80 pessoas à Federação e o presidente pediu para juntar o povo para tirar uma foto para mandar aos órgãos competentes junto com esta carta. NO
dia 25 de junho, o INCRA, tomando conhecimento pelo jornal e a Federação, chegou até as nossas áreas tomando conhecimento como vinha ocorrendo e corrigiU nossos trabalhos. Mostramos um documento que nós adquit'linos ·para ter a realidade de que ele tinha comprado ou não e eles anotaram
alguma coisa. Ficou bastante admirado com nossa plantação. Chegou até a
perguntar se nós trabalhávamos com o dinheiro do banco e nós falamos que
não, tudo é feito com nosso esforço na base de troca de dia.
Até agora nenhuma providência tomada. Pedimos a Deus e às autoridades competentes que nos ajude para que não falte gênero alimentício para nós
e para a cidade porque a gente está disposto a não sair de lá porque a gente
rião tem para onde ir. Queremos uma resposta imediata.
Os moradores de Gui-ugi e Paripe.
Conde. 30 de junho de 1981.
Conde, 9 de junho de 1981.
Ao Governador do Estado da Paraíba,
SenhOr farcísio de Miranda -Burity,
Ã Federação,
Aos Jornais,
Às Comunidades e
A0 Povo em geral:
Nós moradores do Sítio Gurugi e Sítio Paripe ocupa uma propriedade
só, do município do Conde, voltemos novamente ser ameaçado a mesma coisa que nós sofremos ao passado, quando nós mandamos carta, em 25 de outubro de 1979, para os jornais, Governador e o Povo em Geral. Não houve
providência, e nós voltemos ser ameaçado de novo.
Quando que, na outra vez, o Senhor João Gonçalves de Lima, nome que
está na escritura, chegou querendo invadir com coqueiros, querendo fazer
casa na lavoura dos moradores, projetando plantar café debaixo das árvores,
mangueira .... proibindo fazer casa dos moradores que estavam cainda, e devorando mangabeiras e cajueiros.
_
E agora ele está começando querer invadir os roçados e não deixar enfincar nenhum pau para fazer uma barraca; voltando com um novo projeto que
é Plantar Cana. Mesmo asisim, ele falando que vai adquiiir o dinheiro Com o
Governo, porque se os moradores se revoltar a destruir a cana, ele joga a
questão pro Governo, e fica de lado, -para o Governo Resolver, que plantou
com o dinheiro dele. E ele disse que o Governo pode brigar com os moradores. Isso aconteceu sexta-feira, dia 5 de junho de 81, quando ele veio acompanhado junto com 2 carros da Usina Tabu.
Chegou ao Sítio Paripe, na casa de um morador, José André Marcionilo,
começou a conversar com ele estas palavras.. Então, junto 7 homem tudo armado de revóvler na porta desse cidadão, dizendo ele que das áreas que o morador trabalhava, ele ia precisar da metade para plantar cana: quem tinha 2,
ficava com I. ..
Chegando no Gurigí, ele vai precisar das âreas dos moradores que aplanta para plantar cana, e vai fazer uma vila para os moradores ficar. Então,
dentro do serviço dele, ele falou que vai trazer uma pessoa para administrar o
serviço dele, porque quando fosse no fim de semana, ia buscar o dinheiro do
pagamento do trabalho, que os moradores não sabia aonde ele mora.
O Senhor João Gonçalves de Lima prometeu voltar, no dia 10 do mesmo
mês, para percorrer a ãrea que ia plantar.
De que é que a gente vai viver se não pode plantar nada na vida e morando já cercado de cana ao quintal?
Aí a gente tomamos a decisão de procurar justiça. Primeiro, viemos ao
Sindicato. Chegamos ao Sindicato, falamos com o Presidente. Então, ele to~
mou a decisão a ir à Federação. Então, -ele disse a gente que não precisava de
a gente ir à Federação, que ele resolvia Manutenção de Posse, Foro em Cartório ou Desapropriação, mas o proprietário já disse que não aceita Foro
para não dá questão pra ele.
Pedimos a Deus e às Autoridades Competentes que nos ajude para que
não falta gênero alimentício para nós e para a cidade, porque a gente está disposto a não sair de lá, porque a ge~te não tem para onde ir.
Os Moradores de Gurugi e Paripe.
CONFERllNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
3• REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PERMANENTE
Brasília DF, 25 a 29 de agosto de 1981
DIREITOS DOS POVOS INDIGENAS E DA IGREJA
I. A Conferência Nacionâl dos Bispos do Brasil, através do seu Conselho Permanente, reunido em Brasília de 25 a 29 de agosto de 1981, tomou co-
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nhecimento da proibição aos missionários de desenvolverem em nome da
Igreja, seu trabalho de evangelização junto aos povos indígenas. Tais fatos
ocorreram nos Territórios/Estados da Paraíba (abril-81), do Espírito Santo
(maio-8 t ), do Acre (julho-81) e mais recentemente, do Pará e Amapá (agostoSI).

2. Além da voz dos missionários ffijhsliÇãdos ouvimos também o clamor
dos povos indígenas de quase todo o território nacional por causa da redução
(como p. ex. é o caso dos PataXó/BA, dos XavantejMT, dos TapirapéjMT,
do_s_ Tupiniguim/ES) ou não-demarcação das suas terras (p.ex. Yanomani(RR, Gorotirc(PA, Kadiwéu/MT, PotiguarajPE).
3. Diante da incompreensão do órgão tutelar, a FUNAI, particularmente com relação ao Conselho Ind.igenista Missíonârto/CIMI._ órgão, anexo a
esta CN BB,a firmamos energicamente o direito dos povos indígenas à justa
demarcação das suas terras, seu direito a um "espaço vital que será base, não
somente para sua sobrevivência, mas para a preserVação de sua identidade
como grupo humano, corno verdadeiro povo como verdadeira nação," conforme a expressão feliz do Papa João Paulo II na sua alocação aos índios em
Manaus ( l0/07/80).
4. Afirmamos, outrosSím, o direito e o dever da Igreja de exercer com liberdade a sua missão de evangelização: "a -apresentação da mensagem evangélica não-é -pUra a Igreja urna contribuição facultativa, é um dever que lhe incumbe, por mandato do Senhor Jesus" (Paulo VI, Evangelii Nuntiandi, n9 5).
O.Papa Paulo VI confirma na mesma ocasião o que Concílio Vaticano II declarou a respeito do dever da evangelização: "Por mandato divino, inCumbe à
Igreja o dever de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura"
(Evangelii Nuntiandi, n9 59). E é a própria Igreja que define o conteúdo e que
escolhe os miniStros de sua ação evangelizadora.
5. A Igreja não se recusa ao diálogo com os órgãos competentes, rechaça
porém qualquer tentativa de converter sua missão numa assessoria ou cobertura de uma política indigenista oficial. A Igreja '"questiona, é claro, aquela
:·universalidade" que é sinônimo de nivelamento e uniformidade, que não
respeita as diferentes culturas, debilitando-as, absorvendo-as ou eliminandoas" (Pucbla, 427). O diálogo da Igreja com os organismos responsáveis pela
política indigenista oficial será sempre balizado pelas exigências do Evangelho e pelas reivindicações dos próprios povos indígenas. Mesmo esgotados as
condições de diálogo, continua o direito e o dever da evangelização como ordem divina, historicamente--sempre exercida pela Igreja.
6. Assumimos o sofrimento dos missionários atingidos, em solidariedade com o sofrimento dos povos indígenas na esperança de que sejam ratos
transitório-s.
7. Apelamos aos órgãos competentes que respeitem a Vontade dos próprios povos indígenas que querem a presença dos missionários nas suas áreas.
Relembramos a Boa Notícia do Papa João Paulo II, por ocasião da sua visita
ao Brasil dirigida aos índios: "Que a vocês cujos antepassados foram os primeiros habitantes desta terra, tendo sobre ela um particular direito ao longo
das gerações, seja rconhecido __u_ direito de habitá-la na paz, na serenidade,
sem temor" (João Paulo II, Manaus, 10/07/80).
UMA VISÃO DO BAIXO SÃO FRANCISCO HOJE
Exmo. Sr. Adroaldo Campos,
DD. Presidente desta CP!
Exmos. Srs. Senadores e Deputados
Respondendo presente à convocação que me foi feita para trazer aqui o
meu depoimento sobre os problemas acarretados pelas enchentes do rio São
Francisco, é com grande esperança que o faço. À semelhança dos que me precederam nesta sala, tenho a convicção de que uma visão mais ampla dos fatos
poderá contribuir para dar a V. Ex's um respaldo maior na luta que, por certo, estão dispostos a empreender no sentido de se marchar para uma transformação u_rgenle e inadiáVel do Nordeste.
É óbvio que o flagelo das enchentes merece uma atenção particular, para
que ele não volte a atormentar as populações ribeirinhas. E é por isso que V.
Ex•s instituíram esta Comissão e convidaram elementos de todo o vale do São
Francisco para trazerem aqui o testemunho de quem vive no Nordeste e convive com o seu povo sofrido.
A PRESENÇA DA IGREJA
E aqui estou, com a simplicidade de um nordestino e a responsabilidade
de um membro da Hierarquia da Igreja C3tólica.
A Igreja- e isto vem aumentar mais ainda a nossa responsabilidade- é
vista hoje no Brasil por grande parte do povo como um sinal de esperança.
Entendemos por povo os segmentos mais pobres da população. Mas também
a vêem assim muitos íntefectlláiS-- e jovens das universidades, preocupados
com o subdesenvolvimento de que são vítimas as classes populares. Isto começou, se quisermos fixar um ponto de partida, após o Vaticano II, ganhou
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mais força depois de Medellín, tomou um novo impulso depois de Puebla e
cresceu mais ainda com a vi~ita cari.smã.tica de João Paulo II e os seus discur~
sos proféticos.
No passado, a Igreja parecia estar distante do povo. Digo «parecia" porque na realidade nem toda ela estava. A dicotomia entre o espiritual e o material levava os pastore.<; a s~ darem mais ao espiritual.
Superada hoje essa dicotomia, nosso objetivo, como jã frisara Paulo VI
na Pupulorum Progressio, é e dev·e ser o homem todo, pois é o homem todo
que se deve salvar (Pupulornm Progressio, 1).
Essa volta para a salvação do homem todo- corpo e alma- é que está
produzindo confusão cm alguns cristãos que continuam querendo uma Igreja
alienada, _dedicada unicamente aos problemas do espírito.
Em conseqüência dessa calocaçã_o, por exemplo, é que documentos ainda recentes da CNBB como ''Exigências Cristãs de uma Ordem Política", de
17 de fevereiro de 1977, e "Igreja e Problemas de Terra", de 14 de fevereiro de
1980, acabaram sendo duramente criticados por muitos cristãos. Acho, porém, normal essa fase de incompreensão. Não maldigo a ninguém por isso.
Tenho a certeza de que, quando essas pessoas compreenderem o novo enfoque da pessoa humana, vão olhar com bons olhos essa nova linha pastoral
ainda tão discutida.
De outro lado, cresceu enormemente a responsabilidade da Igreja perante o povo. Vendo a Igreja mais perto, misturada com os seus problemas, engolfada na mesma preocupação que o povo tem de abrir caminhos novosporque ele já está desiludido dos velhos caminhos que não têm mesmo saída
-, pode até ser tentado a esperar tudo da Igreja.
Cumpre à Hierarquia acompanhar o povo de Deus na sua marcha através da História, raciocinar com o povo, mostrar-lhe como o Evangelho de
Cristo indica o caminho a seguir. Cumpre à Igreja estar com o povo que sofre, que não é tratado muitas vezes como gente, que não tem vez nem voz.
Mais do que tratar das feridas que descobrir, ela deverá mostrar como
esses ferimentos são injustos e como o povo tem o direito de exigir a desmontagem dessa máquina que produz tantos feridos e tantos cadáveres. Essa foi,
aliás, a mensagem de Puebla, onde João Paulo II se tornou, providencialmente, o porta-voz de todos esses anseios, quando disse: "Que se derrubem as
barreiras da exploração, contra as quais se estraçalham seus maiores esforços
de promoção" (Doe. de Puebla, n9 28).
Se estamos fazendo essas preliminares, é porque, meus Senhores, vez por
outra, a Igreja tem sido acusada nesta Casa ora de agitadora, ora de ince'ntivadora de lutas sociais em vários p6ritos do País. Descarregam-se as invectivas, no momento, contra as Comunidades Eclesiais de Base, que até mesmo
já foram acusadas de focos de onde partiriam supostas ordens de invasão de
terras, coín a complacência da Igreja.
A GRANDE PROPRIEDADE X PEQUENA PROPRIEDADE
O Documento de Puebla nos desperta a atenção para o seguinte:
"O homem latino-americano sobrevive numa situação social
que contradiz sua condição de habitarite de um continente majoritariamente cristão, sãO evidentes as contradições existentes entre estruturas sociais injustas e as exigências do Evangelho (1257).
Frisa o documento que, dos anos cinqüenta para cã, apesar de realizações que não podem ser negadas, têm fracassado as esperanças de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que aumentou a marginalização de grande par~
te da sociedade, bem como a exploração dos pobres (1260).
E depois de mencionar alguns aspectos negativos de nossa sociedade, diz
textualmente:
"Ninguém pode negar a concentração da propriedade empresarial, rural e urbana, em mãos de poucos, o que torna imperioso reivindicar verdadeiras reformas agrárias e urbanas; de igual forma, a
concentraão de poder pelas tecnocracias civis e militares, que frustram as exigêricias de participação e garantias num estado democrático". (1263)
Lembrando o discurso inaugural pronunciado por João Paulo II em
Puebla, co-nstata:
..... há mecanismos que, por estarem impregnados, não dum
autêntico humanismo, mas de materialismo, produzem em nível internacional ricos cada vez mais ricos, às custas de pobres cada vez
mais pobres". (264)
Este parágrafo termina, acrescentando que,
"além disso, ... em muitos casos o poderio de empresas multinacionais se sobrepõe ao exercício da soberania das nações e ao pleno
domínio de seus recursos naturais". (264)
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Quando de sua visita ãb Brasil, João Paulo II fez declarações de grande
alcance, alusivas à situação específica do Brasil. Haja vista o que disse em Sal~
vador, no seu discurso aos_ construtores da sociedade pluralista de hoje:
"Colocar o homem no centro de toda atividade social, portanto, quer dizer sentir-se preocupado por tudo aquilo que é injustiça,
porqac-·ofendc a sua dignidade. A dotar o homem como critério quer
dizer comprometer-se na transformação de toda situação e realidade injustas, para torná-las elementos de uma sociedade justa" (34,
21 João Paulo no Brasil, Comunicado Mensal da CNBB, n'i' 334).
E como que para desfazer de uma vez para sempre as acusações que se
fazem hoje em dia à Igreja do Brasil de estar promovendo a luta de classes,
lembra o Papa:
"Toda sociedade, se não quiser ser destruída a partir de dentro,
deve estabelecer uma ordem social justa. Este apelo não é uma justificação da luta de classes- pois a luta de classes é destinada à esterilidade e à destruição- maS e Ufn- apelo à luta nobre em prol da
justiça soda! na sociedade inteira". (34, 23, idem)
E por fim, a advertência carajosa e profética:" Alguém que reflete sobre a realidade da América Latina, tal
como 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 eXprímem a supremacia da dignidade
humana ou se faz- mas sem resultado duradouro e sem benefício
para o homem, disto estou convencido- pelas forças da violênciau.
(34, 39, idem)
A TERRA EM SERGIPE
Em Sergipe, verifica-se que a propriedade da terra se vai concentrando
Célda vez mais nas mãos de poucas pessoas ou empresas. Sendo o menor dos
Estados do Brasil, ele tem apenas 21.994 Km 2 • Em 1970, contava com 900.744
habitantes, dos quais 53,9% viviam na zoná rural. A estrutura fundiária do
Estado, como a de todo o N ardeste, é o resultado do processo histórico do
Brasil-Colónia. Não obstante algumas modificaçõeS que se fizeram através
dos tempos, como a incorporação de terras devolutas, essa estrutura permaneceu intocada na sua forma original, sem que conseguissem mudá-la os imperativos das transformações econômicas e sobretudo sociais.
Em 1970, havia em Sergipe 95.914 Propriedades rurais, totalizando
1.751.472 ha., ou seja, 79,6% da superfície do Estado. As propriedades de menos de lO ha. constituíam a maioria (cerca de 78%), mas cobriam apenas 9,6%
da superfície, restando assim 70% para as grandes propriedades.
Mas podemos fazer um outro tipo de cálculo, incluindo todas as propriedades de menos de 100 ha e teremos o quadro seguinte: 96,8% dessas propriedades ocupavam apenas 4 I ,4% _da superfície do Estado, ao passo que 3,2%
das propriedades restantes ocupavam 58,6% das terras.
As estatísticas oficiais ainda nos informam que as propriedades acima de
100 ha são cultivadas com financiamentos oficiais-e exploradas por mão-deobra assalariada. São criatóriOs de gado e plantações de cana. Não esqueçamos que os dados são de 1970. Na mesma época, a SUDAPE constatava que
a área reservada para as pastagens era muito maio i' que a necessária -para o
gado então existente no Estado.
Dados mais recentes nos mostram o seguinte quadro:
DISTRIBUIÇÃO DE TERRAS SEGUNDO CATEGORIAS DOS IMÓVEIS
SERGIPE- 1972

Categorias
Minifúndio
Empresa Rural
La L pfExploração
Lat. pjDimensão
TOTAL
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Imóveis
%
Número

Área Total
Hectares
%

Área Média
Hectares

40.932 88,6
0,8
388
4.880 10,6

525.507 30,8
85.788 5,0
!.093.308 _64,2

12,83
221,10
224,03

46.200 100,0

1.704.603 100,0

36,89

Fonte: Estatísticas Cadastrais(! -

INCRA -

1974.

Através do quadro acima, pode-se verificar COffiO.éStãO"dishlbuíáas as
terras no Estado de Sergipe.

Observa-se que quase 90% dos imóveis rurais no Estado são minifúndios
ocupando cerca de 31% da área total. Enquanto os latifúndios constituem
11% dos imóveis rurais c ocupam quase 65% da área cadastrada no Estado.
As empresas rurais representam menos de 1% dos imóveis e ocupam 5% da
área total.
Nota-se ainda que a área média dos latifúndios por exploração, 224 hectares, é 17 vezes superior à área média dos minifúndios que corresponde a cerca de 13 hectares. Em Sergipe não foi Cadastrado nenhum latifúndio por dimensão.
A REALIDADE AGRÁlUA DO BAIXO SÃO FRANCISCO
O Baíxo São Francisco coincide em Sergipe com a região conhecida eclesiasticamente como Diocese de Propriá, a cuja frente fui colocado desde 1960,
há quase vinte e um anos, portantO.
Para o enfoque da realidade dessa região, à falta de um mapa gigantesco,
neste momento, temos de imaginar o rio São Francisco, abaixo da CachOeira
de Paulo Afonso e como que na reta final em direção ao mar. Na sua margem
direita e avançando para o interior, es três regiões que nós classificamos sem
outra preocupação que não seja a da clareza, como
- região do sertão
- região da C-ana
-região' dos Projetos da CODEVASF
REGIÃO DO SERTÃO
Vamos citar algüinas deClarações colhidas, aqui e ãii, numa pesquisa feita pela Diocese, não há muito tempo:
"Os pobres não têm terra. Só têm, quando morrem" ... "A maioria não
pode plantar. Planta, quando encontra onde, e, depois, tem que plantar capim. Se não plantar, não consegue mais terra no outro ano. A distância para
plantar é de uma légua". "Aprendi muito de meu pai. É melhor passar mal,
mas trabalhar para si. Alugado não tem raiz."
Vejamos de relance uns '-'flashes" da situação:
Nos fins do mês de agosto, andei pelo sertão da Diocese, região assolada
pela seca, faz já três anos. Visitei Capim Grosso, no Município de Canindé do
São Francisco. É um povoado muito novo, mas florescente, formado que está
sendo de pessoas que vieram e continuam vindo da Bahia, de A lagoas, de Pernambuco, da Paraíba e de outros municípios de Sergipe. As que lá se encontram, vieram tangidas pela esperança de encontrar terra para trabalhar. Infelizmente a terra vai diminuindo cada vez mais. Estive também em outro povoado da região, no município de Poço Redondo, chamado Santa Rosa do
Ermírio, constituído igualmente de retirantes que lá foram ter, na esperança
de terra agricultável. A situação do sertão é de calamidade. Chuvas raras,
mas como a terra é boa, houve colheita de feijão por parte de alguns lavradores_ Vêem-se filas de mulheres esperando água que é levada em caminhõestanque. Estes, porém, sã9 em número pequeno para as necessidades da população. Poço Redondo, cidade com 3.000 habitantes aproximadamente, é
abastecida por três caminhões diários, ficando fora o sãbado e o domingo. O
rio que margeia a cidade está seco. No seu leito arenoso, o povo cava poços,
aqui e ali, e na água, que é salobra, as mulheres lavam roupa.
O que impressiona nO sertão é a violência de cunho acentuadamente sociaL Em Santa Rosa, por exemplo, um lavrador matou·o patrão, por causa de
um dia de trabalho. Mas vejamos como foi a história: o lavrador tinha recebido dinheiro para executar determinado trabalho. Não tendo conseguido fazêlo, foi devolver o dinheiro ao patrão. Este recusou-se a receber o dinheiro e o
lavrador então lhe deu uma facada na garganta.
Em Capim Grosso, foi o contrário. O lavrador conhecido como Dedé,
pai de dois filhos e morador em Sítios Novos, foi trabalhar em Capim Grosso, na fazenda de um proprietário de fora do Estado. O camarada trabalhou
mais de quatro semanas, chegando a ter nas mãos do patrão, Cr$ 9.500,00. O
patrão viajou_para o Maranhão e deixou o administrador sem dinheiro para
pagar. Não aguentando mais as privações, o lavrador pediu ao gerente que
lhe desse ao menos Cr$ 500,00 para comprar sardinha e farinha para a
família. O camarada se irritou, puxou a peixeira, mas correu, desistindo de
um ataque. Nisso, o gerente foi atrás e o matou com mais de vinte e duas facadas.
Este é apenas um caso que escolhemos entre outros.
Em Santa Rosa do Ermínio, um cabo de polícia, à paisana, quis tomar a
arma de um lavrador. O layrador não o reconheceu como tal e não quis entregar a arma. O cabu deu um tiro na boca do lavrador que caiu morto nomesmo lugar.
Somente este ano já houve
quatro municípios do sertão mais de vinte
mortes.
~a estrada qUe vai de Monte Alegre a Poço Redondo pode-se ler no
frontispfCio de uma singela capelinha, pintada de branco, a seguinte ins-
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cnçao, que alguém escreve·J à guisa de epitáfio, e que eu transcrevo aqUi
como lá está:
""Mandare matar um nocente iganado 2 malditos mas Deus é grande"
Na cruz se lê: "Nocente foi."
Na simplicidade desta inscrição mortuária, eu ouço um grito de angústia
de todo o sertão.
Esta é também uma região propícia à grilagem, porque os posseiros não
têm escritura de suas terras, que são muito cobiçadas por grileiros do Maranhão, de Pernambuco, da Bahia.
Em Curituba, uma área de 3.500 tarefas está sendo grilada por um fazendeiro da Bahia. A própria área do povoado de Curituba foi também gritada e
lã ninguéin pode, sem mais nem menos, levantar sua casa ... Como terá ele adquirido essas terras, de que o pessoal jã era posse_iro?
Caniridé e Poço Redondo são assim duas áreas do sertão sergipano, palco de grandes tensões. Poço Redondo foi urr1:a das regiõeS mais produtoras de
feijão do Estado, condição que vem perdendo aceleradamente pela conversão
de suas terras agricultáveis em pastagens para o gado. Mas continua sendo
um pólo importante de desenvolvimento.
Nossa Senhora da Glória é outra cidade que vai cresCendo a olhos vistos.
Cresce em razão da fuga do campo por parte dos sertanejos dos municípios
da redondeza. Os pobres vão viver lá de biscates, os meninos e jovens vão fazer pequenos trabalhos esporádicos, as mulheres vão lavar roupa. Os homens
trabalham aqui e ali, mas não podem discutir o preço, porque é farta a mãode-obra disponível. 1:. enorme o desaponto diante de tantas esperanças frustradas: uTrabalhamos direto como burro de carroça, e o dinheiro não dá pra
nada".
Porto da Folha --0 grande problema do município é a falta de terra
para plantar. Só se pensa em plantar capim. Há trabalho no inverno, mas no
verão é escasso. t nesse município qUe se localiza a Ilha de São Pedro que os
índios Xokó, depois de muitas ameaças, conseguiram reconquistar. ~ parte
pequena das terras que seus antepassados receberam com documento e tudo,
mas que, com o decorrer do tempo, lhes foi tirada.A luta dos Xokó teve muita repercussão no Senado e na Câmara, o que por certo constituiu um dos fatores de sua vitória. Foram menosprezados e apontados por alguns como indolentes e criadores de casos, mas quem visitar O-pequeno pedaço de terra
que lhes foi devolvido ficará admirado de ver como as trinta e seis famílias
( 160 índios aproximadamente) já transformaram uma terra antes abandonada e improdutiva num lindo campo de plantação.
Monte Alegre de Sergipe tem as mesmas características dos municípios
do sertão. Os lavradores têm de viajar dez, onze, doze léguas atê, para arranjarem trabalho. Difícil de dizer o número dos que acabam emigrando para o
Sul do País em busca de trabalho. Um cantador popular da região já descreveu essa dolorosa situação nestes verSOS para serem repetidos em coro:
~·oente, vamo pro Sul do País senão n6is morre de fome neste
Nordeste infeliz."

Gararu, ltabi, Graco Cardoso, Canhoba e Nossa Senhora de Lourdes
apresentam um quadro semelhante:
.. Irmão, cadê nossa terra, onde nóis colhia aipim? Só se vê, de
baixo à serra, Gado e palha de capim." (Toada sertaneja da região-.)
AS FRENTES DE TRABALHO
As frentes de trabalho são um expediente comum no Nordeste, desde
muitos anos, como maneira de ajudar os fragelados.
Em minhas recentes andanças pelo sertão, há pouco tempo, tive alguns
encontros com os fragelados, nos povoados de São Mateus, Palestina, Lagoa
do Porco, Barriguda, Jenipatuba, Cabaceiro e Oiteiro, no município de Gararu. Uma seca tremenda. Falta de trabalho. Crianças de rosto triste e subnutridas.
Um fato que me impressionou:- ós serranejos gostariam mais de ser como
trabalhadores comuns e não como flagelados. Isso, porque poderiam assim
ganhar ao menos o_ salário mínimo e ilão se veriam diminuídos e reduzidos ao
estado de quem vive de esmolas. Explicam: é que executam obras de utilidade
pública que servirão também para os não-flagelados, como açudes e estradas.
No momento, jâ se vêem amontoados em alguns lugares do sertão milhares
de tubos de ferro que serão empregados na adutora do sertão. E o sertanejo
pergunta:
-Por que razão não poderemos ser contratados para abrir as valas e assim ganhar normalmente o nosso sustento?
REGIÃO DA CANA
Na zona sergipana que vamos focalizar agora, cresce, de dia para dia, a
implantação dos canaviais. Pirambu, Japaratuba, Pacatuba, Muribeca, Malhada dos Bois, São Francisco, Japoatã e Neópolis são os municípios da re~
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gião canavieirajã em fase de produção ou ainda em fase de implantação. Em
breve, três grandes Usinas de álcool-motor estarão em funcionamento, uma
jâ às vésperas ·de iniciar suas ati vidades e duas outras com o início das obras à
vista.
Como processo preparatório para essa fase alcooleira, verifica-se a corrida às terras da região que têm sido adquiridas a preços irrisórios, impostos
aos pobres lavradores em nome dO Governo. Os lavradores já vinham, aliás,
sentindo na própria pele o crescimento do latifúndio, de 1977 para cá, inclusive com os casos de grilagem.
Desabafos de alguns:
..Tenho de ir trabalhar fora, porque meu pedacinho de terra não dá para
viver." .. Tenho as ferramentas pro trabalho e a coragem de trabalhar, só não
tenho terra." "'Só trabalho na Usina, porque não tenho terra pra trabalhar."
Há depoimentos mais elucidativos ainda da situação:
"Trabalho em nosso lugar não tem. Quando aparece algum, é fora, em
outro município." O carro da Usina apanha a gente na segunda-feira e traz
no sábado." Observação minha: o carro usado para transportar os trabalhadores é o mesmo que tranporta a cana. Continua o entrevistado: "'Os homens
trabalham a semana inteira ... _quando a gente chega em casa, não dá pra pagar o que comprou. As mulheres trabalham em chapéu, peneiras ... "
Aqui caberia uma análise sobre a opção em favor da grande Usina para a
produção do álcool. Mas falo a pessoas que já estão por dentro do assunto,
informadas de como, em outros países, se fez a opção por Usinas de porte
médio ou pequeno, com resultados altamente positivos. Inclusive com relação ao vinhote que não é riem de longe um fantasma lendário, mas um produto das grandes Usinas, terrivelmente nocivo sob vários aspectos.
A REGIÃO DOS PROJETOS DA CODEVASF
Na região que para lms de maior clareza chamamos aqui de "Região dos
Projetas da CODEVASF", devemos entender os municípios de Amparo do
São Francisco, Telha, Cedro de São João, Propriâ, Neópolis, Ilha das Flores,
Brejo Grande, Pacatuba e Japoatã.
Lamentavelmente, as informações a respeito da empresa não são divulgadas, como era de se esperar, uma Vez que sua atuação na área do Baixo São
Francisco atinge em cheio toda a população ribeirinha. Por isso, é bem possível que os dados que tenho em mãos sejam incompletos e possam parecer às
vezes conflitantes. Mas são os dados de que dispomos e foram colhidos em
fontes fidedignas.
Sabe-se que até 1978, a CODEVASF tinha desapropriado no Baixo São
Francisco i.7'63 propriedades, ou seja, 17.500 hectares. A esta altura, os 15
projetas já implantados ou a serem implantados são responsâveis pela desapropriação de 40.502 hectares. Das 76 várzeas existentes de um e outro lado
do São Francisco a CODEV ASF planejou -implantar seus projetas em 48.
Previa-se o reassentamento de 2.542 famílias, mas até o ano de 1979 tinham
sido assentados 356 parceleiros, reduzidos hoje a 273 na Várzea de Propriã.
É sabido que a implantação do projeto se prende à construção da barragem de Sobradinho, acima de Juazeiro, BA. Houve um tempo em que as barragens estavam ptanejadas para controlar as enchentes periódicas do São
Francisco. Na realidade, porém, hoje sua finalidade é outra. Quem o declara
é o próprio Diretor do Departamento de Obras da CHESF, Engenheiro Eunápio Peltier de Queiróz, numa entrevista ao jornal baiano •• A Tarde", de 2
de abril de 1979:
'"Sobradinho foi idealizada, projetada e construída com o objetivo principal de regularizar a descárga mínima plurianual do rio São Francisco para
fins de geração de eletricidade."
E acrescenta mais adiante:
"Sobradinho jamais teve como atributo a função de contenção
de cheias ... Ocorre ainda que os empreendimentos elétricos não são
realizados com "'dinheiro do Governo."
E ainda:
"No cáso de Sobradinho estão envolvidos ELETROBRÀS, FINAMO, BID, BIRD e Energoma Chiexport (soviética), a quem a
CHESF paga juros, correção e amortização, e ninguém empresta
dólares para Obras ociosas cuja rentabilidade não seja assegurada.
Obras para a contenção de cheias escapam ao setor elétrico, ao qual
a CHESF pertence."
Essas informações foram jã trazidas aqui no depoimento do Bispo de
Juazeiro, mas me parecem muito esclarecedoras da situação. Por issO as incorporei a este depoimento.
Pois, foram as obras de contenção das cheias que determinaram o programa da CODEVASF. O rio teria durante o ano inteiro um nível de água
muito superior ao que se Verifi'cava antigamente no decorrer do ano. Com is·
so. as fertilíssimas várzeas de suas margens ficariam para serem perdidas. Se-
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ria necessãrio isolar as vârzeas para defendê~las das âguas inoportunas. Isso
seria feito através de quilômetros e quilômetros de diques. E isso foi feito e
ainda continua sendo feito. Tudo muito bem explicado, muito compreensível.
O que não foi, porém, até hoje suficientemente explicado e continua sem ser
compreendido é por que em nome dessas obras tantos ribeirinhos tenham
sido praticamente expulsos das margens do rio, para iniciarem, longe dele,
um novo tipo de atividade para o qual nunca foram preparados nem técnica,
nem, muito menos, psicologicamente, quando têm a sorte de arranjar traba~
lho neste País com milhões de desempregados.
Impactos sociais de conseqüências dolorosas e até agora insolúveis mar~
cam infelizmente a implantação desse projeto. Bastaria lembrar o caso do Be~
tume, onde mais de mil pessoas se viram obrigadas a recorrer à justiça Federal para reivindicar indenizações trabalhistas. A causa foi ganha contra a CODEVASF, ao tempo em que era Juiz Federal em Sergipe o Dr. Hércules
Quasímodo da Mota Dias. O processo, me-diante recurso, veio parar em
Brasília, onde também teve ganho de causa. Estranha~se, porém, que até o
presente as vítimas desse projeto oficial não tenham recebido a indenização a
que têm direito.
TRES CASOS TIPICOS
Primeiro Caso. No ano passado, no Serrão, município de Ilha das Flores,

48 famílias tomaram no Banco do Brasil importâncias que variaram de Cr$
!2.000,00 a Cr$ 30.000,00, a fim de tocarem roça em terras da CODEVASF.
Retirado o dinheiro a terra lhes foi negada.
Primeira conseqüência: gastaram o dinheiro e até hoje não o puderam
devovler.
Segunda conseqüência: este ano não receberam terra para plantar, porque estão endividados com o Banco.
Tudo certo, dentro de uma lógica fria.
Mas acontece que este ano, em Sergipe, até grandes fazendeiros foram
dispensados de reembolsar importâncias muito maiores, de milhões de cruzeiros, em conseqüências da seca ...
Segundo caso. Este se refere ao ganho dos lavradores que trabalham na
CODEVASF. Até a data de 1'1 do corrente, o salârio semanal de um homem
do campo na CODEVASF era de Cr$ 550,00; o da mulher era de Cr$ 250,00.
Em ambos os casos, inferior ao que recebem os flagelados dO Nordeste nas
frentes de trabalho.
Terceiro caso. A mulher de um lavrador teve de ficar 42 dias na maternidade em Aracaju. O marido. ia -visitá-la cada semana, mediante auxílio dos
amigos. Conseqüência: marido e mulher, pais de 5 filhos foram cortados do
trabalho ...
EM QUE PE ESTA O CASO DE SANTANA DOS FRADES?
Este caso vem rolando, há muito tempo, mas não envolve a CODEVASF, pois acontece fora de sua área de atuação, ou seja, na zona dos coqueirais de Pacatuba. Trata~se, também aqui, de um caso quejâ foi muitas vezes abordado no Senado e na Câmara, tendo dado ensejo a acirrados debates,
no mês de agosto do ano passado. São 80 famílias de pOSseiros de uma ârea
em que jã vivem e trabalham há muitos anos e que estão ameaçados de despejo por parte da Companhia "SERAGRO" - Serigy Agro-Industrial.
Os posseiros já tiveram a honra e a alegria de receber uma visita muito
honrosa de membros desta Casa que fizeram uma autêntica aventura, cami~
nhando 6 Km a pé numa estrada lamacenta, pelo dia, e regressando pela mes~
ma estrada e da mesma forma, já noite alta.
Uma das soluções à vista é a que já prevê, há muitos anos, o Estatuto da
Terra, ou seja, a desapropriação em caso de conflito social.
A ENCHENTE DE 1979
Não é nosso intento descfever uma calamidade, da qual muitos de VV.
Ex•s foram testemunhas oculares. Bastada frisar, ac-redito, que, se ela não foi
talvez a maior em extensão de área atingida, pois que não vale a pena perder
por causa de uns poucos centímetros, não resta a menor dúVida de que ela foi
a maior pela duração. Em épocas anteriores, o máximo de dura-ção que se registrou foi de oito dias, a6 passo que esta erlchente de .. I979,. tendo começado
em fevereiro só veio a baixar em março. O que isSo significou j:iara as plan~
tações atingidas, para os que tivê:ram de procurar abrigo em outros locais,
prédios públicos, galinheiros grandes, igrejaS', merêãàoS; casã.s particulares,
barracas de lona ou .de palha, e para os que-perderam completamente suas ca~
sas e plantações_--: não ·é fácil de imaginar.
·
Na margem direita do rio, da qual nos ocupamos, desde o município de
C3nindé do São-FranciSco· até O do Brejo Grande, á síiuaÇãO'foi de fato deso~
Iadora~ Bastaria lembrar que toda a zona comercial de Propriá ficou cbmptetamente inundada, obrigando os comerciantes e feireiros 8."se instalar, como
podiam, ·em garagens, casas particulares, ou barracos. Bastaria leriibrar os
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povOados de São Vicente, em Propriá, e Mussuípe, em Neópolis. Bastaria
lembrar Brejo Grande que, ressalvando-se pouquíssimas casas e uns poucos
edifícios maiores comO· a igreja matriz, o mercado e os prédios escolares, ficou simplesmente alagada, de fora a fora.
Na época, os representantes do povo nesta região discorreram largamente sobre o que estava acontecendo na região, procurando alertar o Governo
para as providências que seriam ufgêrites. -Nesses apelos incluiu-se a reconstrução das casas destruídas ou avariadas, bem corno as indenizações pelas
perdas com as plantações.
No tocante as causas da enchente, apontou-se o desmatamento irracional do Vale do São Francisco, mas, sobretudo, a construção da barragem de
Sobradinho que, aliás, já foi' denunciada aqui, per longum et !atum, como a
principal culpada, no depoimento firtamente documentado do Bispo de Jua~
zeiro. E as conseqüências? Jã lã se vão mais de dois anos, desde a enchente, e
as suas conseqüências sã9 ainda vísíveiS: E só visitar os lugares atingidos para
se verificar o que afirmo.
Para ressarcir os flagelados dos prejuízOs que tiveram, construiram~se
conjuntos da COHAB em Brejo Grande, Mussuípe, Pindoba, Saúde, Propriâ,
Poço Redondo. Como o pessoal de Curralinho, à beira do rio, não se dispõe a
ir para Poço Redondo, lá também estão sendo construídas agora umas vinte
casas.
Em Propriã, são 104 casas, nos bairros Matadouro e América 52 casas
em cada conjunto. Os ocupantes são pobres, ainda que nem todos vítimas da
enchente. Porém, as vinte famílias flageladas do povoado São Vicente, no
município de Propriã, não foram indenizadas, nem das casas, nem da lavoura
perdida.
Em Mussuípe, quase todas as famílias foram flageladas e por muito tem~
po motararn em barraCas de lona ou de palha. Como a ajuda oficial demoras~
se demais, elas reconstruíram suas casas com a ajuda de outras fontes não oficiais, a Cãritas Brasileira, por exemplo. E o fizeram com seu próprio trabalho
e em mutirão. Mas agora, lá já ·se vê um conjunto de 91 casas da _COHAB e
tem h-avido tentativas de retirar o pessoal de suas casas para ocupar as do
conjunto. As casas da COHAB são menores que as que eles jã têm e a condição para se mudarem é que destruam a casa que eles mesmos construíram.
E evidente que eles se recusam a fazer isso.
O-conjunto de Pindoba ainda está em construção e em Saúde as casas
são em número de 52.
Em Poço Redondo o conjunto já está pronto, mas não entregue. O pessoal do Curralinho se recusou a deixar a beira do rio, e vinte casas estão sendo agora comtruídas lá.
Mas o problema crucial desse povo é a falta de trabalho.
O GRANDE DESAFIO
Como VV. Ex•s estão vendo, apesar de Sergipe ser o menor dos Estados
brasileiros, nem por isso é nele pequeno o problema da questão agrária.
E um problema oriundo do próprio siStema econômico que sempre imperou no Brasil e que ultimamente se vai tornando mais agressivo, concentra~
dor e excludente.
A terra de trabalho - que é a terra possuída por quem nela trabalha se opõe a terra de exploração - que é a terra da qual o capital se apropria
para crescer continuamente a fim de sempre gerar novos e maiores lucros. O
lucro pode vir tanto da exploração do trabalho daqueles que perderam a terra
e seus instrumentos de trabalho, ou que nunca tiveram acesso a eles, quanto
da especulação que permite o enriquecimento de alguns à custa de toda asociedade.
Esse sistema erigiu em dogma a tese segundo a qual a grande proprieda~
de é mais rendosa que a pequena e a média, o que, como se sabe é desementido pelas estatísticas mais sêrias.
Apesar de a gran~_e propriedade gozar da fama de que ela é necessário
para resolver o problema de exportação do país, enquanto a pequena e a média se dedicam à prodl:Jção de :ilimentos para consumo do p~lY0 1 constata-se
que a pequena e a média proPriedade~ _ pro"duzem praticamente tudo,_ coin
maioi- tendência p~u~ a produção de alimentos por Parte das pequenas.
E~ "tenTios de Br.asiCàs gÍ"andes Propriedades 'detêm 42,8% da terra a
elas só_tem algum significado. na produção de bovinos de corte (32,8%), de arroz (18,4%) e de carne e aÇúcar (34,1%):Poiém, mesmo nesses três produtOs
~:ua contribuição é mepor ql!e a porcentage~ 4e te~r~ que açambarcam e inferior à contribuição das propriedades médias._ Na produção de arroz elas ficam mesmo abaixo das pe:que_nas proprieda_des.
Sendo que no pequeninO Sergipe se vêem aumentando cada vez mais os
latifúndios, Quer em mãos ~e_par~ic.~lares, qu-er em favor 'de companhias estat3.is, como a ·coDEVASF, somos :rorç~dos a concluir q_ue a questão agrária
em Sergipe é um problema de produndas repercussões soci·ais~
·
·
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Quando os lavradores do sertão, da área da cana e da região dos projetas
estiveram na Capital do Estado, no dia }9 de maio de 1980,empunhando fai~
xas que reclamavam a urgência na Reforma Agrária, não estavam fazendo
agitação.
E por essa razão que, ainda no_ l?._de maio do ano corrente, os Trabalha~
dores Rurais do Estado de Sergipe, reunidos em Propriã para comemorarem
a sua data magn_a, redigiram e enviaram ao Sr. Governado_r do Estado um
grande documento, com 150 assinaturas de cujo texto destacamos apenas a
parte final:
Nós, trabalhadores Rurais aqui presentes em Propriá, neste 19 de maio,
exigimos:
19- Absolvição do Presidente da CONTAG -José Francisco da Silva,
do Delegado da CONTAG no Acre/Rondônia e dos demais Líderes Sindicais, na Lei de Segurança Nacional.
29- Resposta às nossas reivindicações ao Exm"' Governador Dr. Augusto do_ Prado Franco, feitas há uma ano passado.
39- Que seja dada uma solução definitiva na questão de Santana dos
Frades, com a desapropriação da área titulada aos posseiros.
49- Exigimos pagamento das indenizações pelos prejuízos causados pelas enchentes do rio São Francisc-o, promovidas pela CHES'F.
59- Queremos que sejam pagas pela CODEV ASF as indenizações que
há 5 anos os Trabalhadores esperam, e para não morrerem de fome, estão sujeítos· a ganhar Cr$ 550,00 em que resulta o saládo semanal.
69- Queremos_o reassentamento dos Trabalhadores nas terras, sem dis~
crimiiüiGão ou critériOs de seleção que venham desprezar Trabalhadores que
não estejam dentro dos referidos critérios, d~sde que vivam e trabalhem na
terra.
79 -Queremos que sejam providenciadas casas para os Trabalhadores
do Alto da Rolinha e outros que se encontrem nas mesmas condições.
Esperamos, mais uma vez, que o Governo e Setores responsáveis em
cada caso atendam às nossas reivindicações.
Propriá, (SE), 1• de maio de 1981.
Senhores representantes do Povo Brasileiro, o sertanejo do Nordeste tem
o dom fantástico de se expressar em verso. E através do verso que o cantador
nordestino fala de seus sofrimentos e suas esperanças. Felizmente, vai sendo
valorizada cada vez mais essa riqueza de nossa arte popular.
Encerrando este depoimento, sinto.:me na obrigação de dar a palavra a
um deles. Homem do campo, pai de numerosa família, lavrador que maneja,
com iguaLsegurança, a enxada e a poesia de cordel, seu nome é Jorge Pereira
Lima e o título de seus versos:

Outubro dt.• l9!U

Hoje é o trator que desmata
Tomba terra, faz barragem
Com um galão 9e veneno
Trata uma imensa pástagem
Não tenho mais que fazer
E o patrão só a dizer
Que eu devo fazer viagem.

Muita gente me diz mesmo
Que devo me retirar
Se a cidade não tem vaga
Onde então vou ficar
Entre o risco e o maltrato
Vou tentar fazer de fato
Meus direitOs respeitar.

Quem já foi lá pra São Paulo
Já voltou, porque não dá
Quem não tem letra nem arte
Não pode viver por fá
Neste Brasil de Brasilias
Mui tos milhões ·a e famílias
Vivem pra lá e pra cá.

Só de Deus me vem a força
pra lutar e pra vencer
pois não pode suportar
ver seu filho padecer
Cristão explorar cristão
É a pior exploração
Que no mundo possa haver.

4

'

PRA ONDE É QUE EU VOU?
Estribilho:
Pra onde é que eu vou?
Não tenho pra onde ir. (bis)
Pra onde é que eu vou?
Tenho que ficar aqui.

Mui tas tarefas de terra
plantei de cana e capim
Rocei pasto c cavei tanques
Trabalhei pra ver meu fim
Hoje me vejo esgotado
Meu patrão me vê cansado
não precisa mais de mim.

Na terra boa pra roça
Só quer capi"m e ·mais nada
A casa em que eu tô _morando
Ele quer desocupada
f'az tudo pra me tirar
Só a fim de se livrar
dessa lei que foi eríada.

E aqui termino o meu depoimento, reafirmando que, quando Trabalhadores Rurais de Sergipe reclamam a urgência da Reforma Agrária, eles não
estão fazendo agitação. Estão contribuindo, isto sim, para que a questão
agrária venha a ser colocada no Brasil na ordem do dia, com aquela coragem
que exigem sempre as grandes decisões _históricas.
Tenho dito.
Brasília, 10 de setembro de 1981.- José Brandão de Castro, C.SS.R Bis~
po de Propriá, SE
ATO DO PRESIDENTE
N' 120, de 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe~
rem os artigos 5~ itetn 38, e 97, inciso IV do Regimento Interno e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ata da Comissão
Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tenho em vista o que consta do Processo
nC? 00533/81, resolve aposentar Ar\ette Bretas, ocupante do cargo efetivo de
Técnico Legislativo, Classe Especial, Código SF-AL-NS~Oll, Referência NS~
25, do Quadro Permanente do Senado Federal, com base nos artigos 101, in~
ciso III, parágrafo único e 102, inciso I, alínea "a", da Constituição daRepública Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403, inciso II, 404,
inciso I e 392, ~ 4'>' da Resolução SF n'>' 58, de 1972 e artigo 405, inciso I, da
mesma Resolução alterada pela Resolução SF n9 21, de 1980, com proventos
correspondentes ao vencimento do cargo em comissão de Diretor da Representação do Senado Federal do Rio de Janeiro, Código SF~DAS~101.4, bem
como à incorporação da Representação Mensal de 50% prevista no artigo 69
da Resolução SF n"'21, de 1980 e a gratificaçã-o adicional por tempo de serviço a -quem tem direito, nos termos do§ 2"' do artigo 49, da Lei n9 5.900, de
1973 e artigo 10, ~ JC? da Lei n"' 4.345, de 1964.
Senado Federal, em 19 de outubro de 1981.
Senador Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal.

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS
3~

reunião, realizada em 15 de setembro de 1981.

Às dez horas do dia quinze de setenlbro- (fe mil novecentos e oitenta e
um, na sala de reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Alber~
to Silva, Presidente, Aloysio Chaves, Almir Pinto e Gabriel Hermes, reúne~se
a Comissão de Assuntos Regionais.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Lins, Eunice Michiles, Benedito Canellas, Evandro Carreira e Mauro
Benevidcs.
A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Almir Pinto, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n"' 76, de 1981,
que "Autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS. Autarquia vinculada ao Minstério do Irlterior, a doar o imóvel que
menciona, situado no Município de Pentecoste, no Estado do Ceará. ,

Colado em discussão e votação é o mesmo aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

4• reunião, realizada em 7 de outubro de 1981.
Às onze horas do dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta e um,
na sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senaâor Alexandre Costa, presen~
tesos Senhores Senadores José Fragelli, Vice~Presidente, no exercício da Pre~
sidência, Murilo Badaró, Raimundo Parente e Luiz Cavalcante, reúne-se a
-Comissão de Segurança Nacional.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Dinarte Mariz, José Guiomard, Mauro Benevides e Agenor Maria.
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Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Senador Josê Fragelli, concede a palavra ao Senhor Senador Murilo Badaró, que emite parecer
contrário ao Projeto de Lei do Senado n9 78(80, que .. Revoga o artigo 38 da
Lei n~ 6.620, de 17 de dezembro de 1978". Posto ern discussão e, em seguida,
em votação, é o parecer aprovado, por unanimidade.
Prosseguindo, ainda com a palavra, o Senhor Senador Murilo Badaró,
emite parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n~' 106/80, que "Revoga
o artigo 48 da Lei n~' 6.620, de I 7 de dezembro de 1978". Posto ern discussão
e, em seguida, cm votação, é o parecer aprovado, por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Marcelino dos Santos Camcllo, Assistente da ComissãO, a presente Ata, que, após
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
s~

Reunião,realizada em 16 de setembro de 1981.

Aos dezesseis dias do mês de setembro de mil novecentos e oitenta e um,
às onze horas, na sala de reuniões da Comissão (Ala Senador Alexandre Costa), presentes os Senadores Agenor Maria- Presidente, Raimundo Parente
- Vice-Presidente, Humberto Lucena, Aderbal Jurema e Bernardino Viana,
reúne-se a Comissão de Serviço Público Civil. Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Senadores Lourival Baptista! Moacyr Dalla e Gastão
Müller. Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir,
passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e, pela ordem, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Humberto Lucena para emitir
o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n"' 067, de 1978, que "Dispõe
sobre o concurso de livre-docência e os títulos de doutor e livre-docente".
Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto. Em seguida, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senador Bernardino Viana para emitir o seu parecer
sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 078, dii l98i~Qiie "Dispõe sobre aproveitamento de pessoal na Universidade Federal de Juiz de Fora". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto. Prosseguindo, o Seiihor Presidente concede a
palavra ao Senador Raimundo Parente para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 111, de 1971, que ''Dispõe sobre a substituição do
Certificado de Escolaridade pelo Título de Eleitor, nos casos de admissão em
emprego". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer
do Relator, que conctui contrariamente ao projeto. Esgotada a matéria constante da pauta e nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando
eu, Luiz Cláudio de Brito, AsSistente da Comissão, a presente Ata que, lida e
aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Quarta Reunião, realizada no dia 30 de setembro de 1981
Ãs dez horas e trinta minutos do dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e um, na Sala da Comissão na Ala Senador Alexandre Costa, sob
a presidência do Senhor Senador Milton Cabral, Presidente, reúne-se a Comissão de Minas e Energia com a presença dos Senhores Senadores Gabriel
Hermes, Henrique Santillo e Affonso Camargo.
Deixam de corriparecer, por motivo justificado os Senhores Senadores
Luiz Cavalcante, José Lins, Almir Pinto e Teotônio Vilela.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião· anterior, que é dada como
aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta, sendo
relatados os seguintes projetas: 1) Projeto de Lei da Câmara n<1 93, de 1980,
que ~'dispõe sobre incentivos à produção de- àlcool e determini outras providências", tendo sua discussão e votação adiados. 2) Projeto de Lei do Senado
n9 304, de 1979, que "Dispõe a comercialização dos produtos derivados de
, petróleo no território nacional". Redistribuído ao Senhor Senador Affonso
Camargo. 3) Projeto de Lei do Senado n• 13, de 1980, que "estabelece abatimento nos preços de derivados de petróleo e do à! coo!, quando destinados ao
consumo próprio de motoristas profissionais autônomos. Relator: Senador
Affonso Camargo. Parecer: favorável, com a Emenda n9 1-CME, que oferece.
Colocado em discussão o Senhor Presidente esclarece que, com base em proposta oral do Senhor Senador Almir .Pinto, em reunião anterior e aprovada
pela Comissão, foi solicitada informação ao Ministério de Minas e Energia e,
posteriormente, devolvido à Comissão, sem que fosse atendida aquela solicitação da Casa, constante agora da pauta, nos termos regimentais. A seguir o
Senhor Senador Gabriel Hermes pede aparte para dizer que o assunto deve
ser reestudado, inclusive se deve verificar se jã não hâ um tratamento diferenciado. O Senador Henrique Santillo pede riparte para dizer que acha importante que a Mesa do Senado ou o Presidente da Comissão reitere o pedido de
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informações, p_ois não é este o _primeiro caso e que fosse dirigida solicitação
ao Líder do Governo, no sentido dos pedidos de informações serem atendidos dentro do prazo regimental, perguntando ao Senhor Senador Affonso
Camargo se não se oporia. Diz o Senhor Senador Affonso Camargo que se a
Comissão aprovar, nada tem a opor, pelo fato de ser ele o relator da matéria.
O Senhor Presidente diz ser o projeto de difícil execução pela dificuldade de
controle, devendo, portanto, ser mais debatido. 4) Projeto de Lei do Senado
n'i' 87, de 1978, que "dispõe sobre a preservação da fauna fluvial, pelas empresas concessionárias de produção de energia elétrica, e dá outras providências". Relator: Senador Affonso Camúgo. Parecer: favorável, com a Emenda
n~ l-CCJ. Aprovado por unanimidade. 5) Projeto de Decreto Legislativo n~'
26, de 1980, que "aprova o texto do Tratado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina para o aproveitamento dos recursos hídricos compartilhados dos trechos limítrofes do Rio
Uruguai e de seu afluente, o Rio Pepiri-Guaçu, concluído em Buenos Alres, a
17 de maio de 1980". Relator: Senador Almir Pinto. Parecer-: favorável. Discussão e votação adiadas. 6) Projeto de Decreto Legislativo n.,.. 26, de 1981,
que .. aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação entre a República
Federativa do Brasil e a Comunidade Econômica Européia, celebrado em
Bruxelas, a 18 de setembro de 1980, bem como os textos dos seguintes atos,
celebrados na mesma data, e anexos ao referido Acordo~ quadro: Anexo sobre
Copoperação no Domínio da Comercialização da Manteiga de Cacau e do
Café solúvel. Protocolo relativo à cooperação Comercial e Econômica, entre
a República Federativa do Brasil e a Comunidade Européia do carvão e do
Aço, e Troca de Notas relativas aos Transportes Marítimos. Relator:- Senador Luiz Cavalcante. Parecer: favorável. Discussão e votação adiadas.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereira. Assistente da Comissão, a presente Ata que lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
II~'

Reunião, realizada em 20 de agosto de 1981

Aos vinte dias do mês de agosto de mil novecentos e oitenta e um, às
onze horas, na Sala de Reuniões da Comissão (Ala Senador Alexandre Costa), presentes os Senadores Raimundo Parente Presidente, Aloysio Chaves,
Franco Montoro, Gabriel Hermes, José Fragelli, Almir Pinto, Arno Damiani
e a Senadora Eunice Michiles, reúne-se a Comissão de Legislação Social.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senadores Moacyr
Dalla, Humberto Lucena e Jaison Barreto. Havendo número regimental, são
abertos os trabalhos com a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior,
que ê dada como aprovada. Usando da palavra, o Senhor Presidente comunica aos membros presentes que o convite ao Ministro Jair Soares, da Previdência Social, para comparecer perante essa Comissão a fim de esclarecer as
anunciadas mudanças no Sistema Previdenciário Brasilerio, objeto de deliberação na Sessão anterior,já foi formulado e encaminhado àquela Autoridade,
estando apenas aguardando a confirmação da data de seu comparecimento.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e, pela ordem, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Aloysio Chaves para
emitir o seU parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n"' 066, de 1980, que
~·Estabelece medidas sobre a concessão de financiamentos, pelo Sistema Fi~
nanceiro de Habitação, aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial".
Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui por audiência prévia ao Banco Nacional da Habitação. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador José Fragelli
para proferir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n.,.. 094, de 1977,
que "Altera a redação dos artigos 791, 839 e 840 da Consolidação da Leis do
Trabalho". A Presidência esclarece que a matéria já foi lida em sessão anterior e sua votação sustada a pedido do Senador Gabriel Hermes, para que tomasse conhecimento do assunto o Senador Aloysio Chaves. Uma vez que está
presente o Senador Aloysio Chaves, a Presidência coloca a matéria em discussão. Solicitando a palavra, o Senador Aloysio Chaves informa que teve a
oportunidade de manifestar o seu ponto de vista contrárío ao proj~to, em
voto proferido perante_ a Comissão de Constituição e Justiça, o qual se encontfa anexado ao processo. Depois de discutida a matéria, e não havendo nenhuma objeção por parter do Relator, Senador Josê Fragelli, a Comissão
acolhe sugestão do Senador Aloysio Chaves no sentido de ser ouvida, previamente, a Ordem dos Advogados do Brasil. Continuando, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senador Almir Pinto para emitir o seu parecer sobre o
Projeto de Lei do Senado n"' 208, de 1978, que '"Modifica a redação do parágrafo 39 do artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui
coõtrariamente- ao--Projeto. Dando continuidade aos trabalhos, o S~nhqr Presidente concede, novamente, a palavra ao Senador Almir Pinto que emite o
seu parecer sobre o item seguinte da pauta - Projeto de Lei da Câmara n<1
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030, de 1981, que "Acrescenta parágrafos ao artigo 460 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nq 5.452~ de }Q de maio de 1943,
disciplinando a admissão de novo empregado em vaga decorrente de dispensa
sem justa causa, e dá outras providências". Não há debates, e a Comissão,
por unanim-idade, aprova o parecer do Relator, que conclui contrariamente
ao projeto. Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador
Gabriel Hermes para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 024, de 1980, que" Aprova o texto da Convenção nº 142 da Organização Internacional do Trabalho, sobre a Orientação Profissional e a Formação Profissional no Desenvolvimento de Recursos Humanos, adotados em
Genebra, a 23 de junho de 1975, durante a 60• Sessão da Conferência Geral
da Organização Internacional do Trabalho". Não há debates, e a Comissão,
por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente
ao projeto. A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Franco Montoro para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 031, de 1980, que "Aprova o texto da convenção nq 132 da Organização Internacional do Trabalho sobre Férias Anuais Remuneradas, adotada em Genebra a 24 de junho de 1970, durante a qüinquagêsima-quarta sessão da Conferência Gerãl da Organização Internacional do Trabalho". Não hã debates,
e a comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto. Por determinação da Presidência, são adiadas as seguintes matérias: PLC no 12/81; PRS no 53J76; PLS no 188/79; PDS no
03ej80; PLS no 301/79; PLS no 054/80; PLS no 051/79; ofício "S" n' 06/80 e
PLS no 084/74 e anexos: PLS no 221/75 e PLS n• 030/78. Nada mais havendo
a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente
da Comissão, a presente Ata que, lida e ·aprovada, será assianda pelo Senhor
Presidente.
12• Reunião, realizada em 10 de setembro de 1981.
Aos dez dias do mês de setembro de mil novecentos e oitenta e um, às
onze horas, na sala de reuniões da Comissão (Ala Senador Alexandre Costa),
presentes os Senadores Humberto Lucena- Vice-Presidente, Aioysio Chaves, Franco Montoro, José Fragelli, Moacyr Dalla, Aderbal Jurema, Arno
Damian i, Almir Pinto e a Senadora: Euriice Michiles, reúne-se a Comissão de
Legislação Social.
Deixam de comparecer, por motivo jils(ificado, os Senadores Raimundo
Parente - Presidente, Gabriel Hermes e Jaison Barreto.
Com a ausência do Senador RaiiDUndo"-Parente, PrCSidente da Comissão, assume a Presidência o Seriador Humberto Lucena, V ice-Presidente, e
havendo número regimental, decl<ii-a abertos os trabalhos com a dispensa da
leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada como aprovada. O Senhor Presidente leva ao conhecimento da Comissão o teor do oficio do Senhor Ministro Jair Soares, da Previdência Social, em resposta ao convite formulado pela
Com issào no sentido de Sua Excelência prestar esclarecimentos sobre a crise
por que passa a Previdência Social brasileira. A seguir, passa-se à apreciação
das matérias COilstaiiTeS da pauta e, pela ordem, o Senhor Presidente concede
a palavra ao Senador José Fragelli para emitir o seu parecer sobre o Projeto
de Lei do Senado nq 173, de 1977, que "acrescenta item V ao artigo 130 da
Consolidação das Leis do Trabalho". Não há debates, e a Comissão, por
unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui contrariamente ao
projeto. Em seguida, o Senador José Frageili continuando com a palavra emite o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n'i' 255, de 1980, que ''acrescenta dispositivo à Lei nº 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13~' salário devido a-os trabalhadores avulsos". Não há debates, e
a Comissão, por unãilimidil.de, aproVa o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra à Senadora Eunice Michiles para emitir o seu Parecer-Sobre o Projeto de
Lei do Senado n~' f88, de- f979, qUe- "'acrescenta dispositivo à Lei nq 5.107, de
13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer da
Rclatora, que conclui contrariamente ao projeto. Continuando, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senador Franco Montoro para emitir o seu
parecer sobre o Projeto de Lei do Senado nº 263, de 1979, que "altera dispositivo da Lei nq 6.367, de 19 de outubro de 1976, de modo a estender ao empregado doméstico a legislação acidentária do trabalho''. Não -há debates, e a
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui pela
anexação ao PLS n'i' 88, de 1980. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Luiz Fernando Freire para
emitir o seu parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~' 030, de 1980,
que "aprova o texto da Convenção nº 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 em Genebra a 19 de junho de 1977, durante a sexagésima terceira
sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho".
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Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto. Em seguida, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senador Moacyr Dalla para emitir o seu parecer sobre o
Projeto de Lei do Senado n'i' 054, de 1980, que .. dispõe sobre a não aplicação
de ressalva constante do artigo 453 da CLT, no caso que especifica". Não há
debates, e a Comissão aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao Projeto, nos termos do substitutivo apresentado, tendo votado com
restrições o Senador Aloysio Chaves. Ainda, pela ordem, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senador Franco Montoro para emitir o Seu parecer
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 339, de 1979, que udá nova redação ao
artigo 60 da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966- Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova
o parecer do Relator, que conclui pela anexação aos seguintes Projetas: n~'s
194J78; 198/78; 200/78; 331/78; 007 /79; 032/79; 042/79; 045/79; 049/79;
068/79; 150/79; 188/79; 228/79; 243/79; 246/79; 284/79; 285/79; 307/79;
147 /80; 192/80; 197 /80; 214/80; 263/80; 265/80; 278/80; 290/80; 310/80;
020/81; 079/81; 108/81 e 112/81. Prosseguindo, o Senhor Presidente conc.ede
a palavra ao Senador José Fragelli, para emitir o seu parecer sobre o Projeto
de Lei do Senado n'i' 007, de 1981, que .. revigora o artigo 563, da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação que especifica". Não há debates,
e a Comissão por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui
pela aneXlação ao PLS n~' 099.. de 1980. Continuando, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senador Franco Montoro para emitir o seu parecer
sobre o Projeto de Lei do Senado n'i' 291, de 1979, que "institui salãrio adicional para os trabalhadores com energia elêtrica, em condições de periculosidade". Lido o parecer do Relator, a Presidência concede vista ao Senador Aloysio Chaves. Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador
Luiz Fernando Freire para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado no 156, de 1980, que "dá nova redação à letra "h" do artigo 12 da Lei no
6.019, de 3 de janeiro de 1974". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Arno Damiani para em i rir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n'i' 039, de
1981, que "acrescenta parágrafo único ao ·artigo 450, da Consolidação das
Leis do Trabalho". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova
o parecer do Relator, que conclui contrariamente ao projeto. Contmuando, o
Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Aderbal Jurema para emitir
o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 032, de 1981, que ••altera
dispositivo da Lei n~' 4.594, de 29 de dezembro de 1964, que "regula a profissão de corretor de Seguros, e dá outras providências". Não há debates, e a
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto, nos termos do Substitutivo que apresenta. Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Arno Damiani para
emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado nl' 166, de 1980, que
"dispõe sobre o exercício das profissões de publicitários profissionais de pro~
paganda, técnicos em publicidade e serviços auxiliares e de assessoria e dá outras providências". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova
o parecer do Relator, que conclui por audiência prévia ao Ministério do Trabalho e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e
Publicidade. Prosseguindo, o_ Sen~or Presidente concede a palavra ao Senador Almir Pinto para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n9
143, de 1979, que ··dispõe sobre o salârio profissional dos Técnicos de Enfermagem". Não há debates, e a Comissão aprova o parecer do Relator, que
conclui favoravelmente ao projeto, tendo votado com restrições o Senador
Aloysio Chaves. Em seguida, o Senhor Presidente informa à Comissão que os
dois últimos itens da pauta- Ofícío "S" n~' 06, de 1980, .. Do Senhor Governador do Estãdo da Bahia, solicitando autorização do Senado Federal, para
que o Estado da Bahia possa alienar terras de sua propriedade, localizadas no
Município de Iramaia, à Sociedade .. Fazendas Reunidas Santa Maria Ltda"
e o Projeto de Lei do Senado nº 051, de 1979, que .. introduz alterações na
Consolidação das Leis do Trabalho, no título referente à Organização Sindical, para o fim de compatibilizar os seus dispositivos com os preceitos constitucionias de liberdade de associação profissional e de convicções religiosa,
política ou filosófica", foram objetos de solicitação de diligências e que até a
presente data não tinham sido respondidas pelos Orgãos competentes.
Diante do exposto, esclarece o Presidente, as matérias foram incluídas
em pauta para que a Comissão decida pela dispensa das diligências ou crime
de responsabilidade, previstos no artigo 164, § 2q do Regimento Interno. Solicitando a palavra, o Senador Franco Montoro propõe que os pedidos de diligências sejam reiterados, e a Comissão, por unanimidade de seus membros
presentes, aprova a sugestão do Senador Franco Montoro.
Por determinação da Presidência, são adiadas as seguintes matérias:
PLS no 055/79- PLC no 012/81 - PLS no 334/80 PRS no 053/76PLS no 168/80- PLS no 301/79 PLC no023J77 -OF:•S" n•17/76 e PLS no
084/74 com os anexos: PLS no 221J75 e PLS no 030/78.
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. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando eu, Luiz ClaudJ? de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada,
sera assinada pelo Senhor Presidente.
13• Reunião, realizada em 19 de outubro de 1981
Ao primeiro dia do mês de outubro de mil novecentos e oitenta e um, às
onze horas, na sala de reuniões da Comissão (Ala Senador Alexandre Costa),
presentes os Senadores Humberto Lucena - Vice-Presidente, Aloysio Chaves, Gabriel Hermes, José Fragelli, Arno Damiani e a Senadora Eunice Michiles,.reúne-se a Comissão de Legislação Social. Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Senadores Raimundo Parente-Presidente, Moacyr
Dalla, Franco Montoro e Jaison Barreto. Coiri à ausêncía do Senador Raimundo Parente.. Presidente da Comissão, assume a Presidência o Senador
Humberto Lucena- Vice-Presidente, e havendo número regimental, declara
abertos os trabal~os com a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior,
que é dada como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das matérias
t:Onstantes da pauta e, pela ordem, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senador Aloysio Chaves para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do
Senado n~" 356, de 1979, que uconsidera tempo efetivo o afastamento do trabalho, por sete dias, no casamento e em caso de morte dos parentes que menciona.' a.lterando o artigo 473 da CLT". Não há debates, e a Comissão por
unamm1dade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao
projeto. Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador
Gabriel Hermes para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n9
139, de 1980, que "Dá nova redação ao artigo 836, do Decreto~lei n9 5.452, de
19 de maio de 1943- Consolidação das Leis do Trabalho". A pedido do Relator, a Presidência adia à apreciaçãO da matéria. Prosseguindo, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senador Aloysio Chaves para emitir o seu
parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n~" 337, de 1979, que Assegura aos
sindicatos o direito de inStituir delegacia ou nomear delegados de empresas)
em suas bases territoriais". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade,
aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto, nos termos das Emendas I CLS e 2-CLS que apresenta. Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Gabriel Hermes para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 168, de 1980, que "Estabelece o salário mínimo uniforme para todas as regiões do Brasil" e o Projeto de Lei do
Senado n9 181, de 1976, que "Dispõe sobre a uniformização do salário mínimo em todo o País". Lido o parecer do Relator, a Presidência concede vista
ao Senador José Fragelli. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senador Arno Damiani pani emitir o seu parecer so.bre o Projeto de Lei da Câmara n~" 26, de 1981, que "Introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9
5.452, de 1~" de maio de 1943, na parte referente à administração e à eleição
sindicais". Lido o parecer do Relator, a Presidência concede vista ao Senador
José Fragelli. Prosseguindo, o Senhor Presidente-esclarece aos Senadores presentes que, o próximo item constante da pauta- Projeto de Lei do Senado n9
169, de 1980, que "Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de instituir a estabilidade provisória para a mulher-grâVida",
já foi !ido em sessão anterior, na qual foi concedida vista à Senadora Eunice
Michi!es que o devolveu sem voto. Depois de discutida, a matéria é colocada
em votação, e a Comissão- rejeita o parecer do Rel.ator. A Presidência designa
o Relator do Vencido a Senadora Eunice Mkhiles. Em seguida, o Senhor Pre. si dente solicita ao Senador Aloysio Chaves para assumir a Presidência dos
trab.ulhos para que ele possa relatar alguns projetes constantes da pauta, dos
qums é Relator. Assumindo a Presidência, o Senador A!oysio Chaves concede a palavra ao Senador Humberto Luceria qtie efll}te Oseu parecer sobre o
Projeto de Lei do Senado n9 334, de _l980, que ••Introduz alterações no
Decreto-lei n9 413, de 9 de janeiro de 1969, que dispõe sobre títulos de crédito
industrial". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto. Continuando com a
palavra, o Senador Humberto Lucena emite o seu parecer sobre a Emenda n9
I, de Plenãrio, ao Projelo de Lei da Câmara no 106, de 1979, que "Dispõe
sobre a responsabilidade civ]l das agências de empregados domésticos". Não
há deb~tes, e a _C?missão, por unanimidade, aprova o parecer do R~lator, que
conclui favoravefmente à referida Emenda. Prosseguindo, o Senador Hum~
berto Lucena emite o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 84, de
1974 que "'Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n~" 5.452, de J9 de maio de 1943"; o Projeto de Lei
do Senado n9 221, de 1975, que ••estabelece a remuneração mínima obrigatória para os motoristas profissionais, fixa~lhes ajo.rnada de trabalho -e dá outras providências" e o Projeto de Lei do Senado n~" 30, de 1978, que "fixa em
seis horas a jorna-da de trabalho dos motoristas de ônibus e dá outras providências". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer
do Relator, que conclui contrariamente ao PLS nll 30, de 1978, e favoravelmente ao PLS n9 221, de 1975, nos termos da Emenda n9 1-CLS (SubstitutiH
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vo), que absorveu o PLS n9 84, de 1974. Ainda, com a palavra, o Senador
Humberto Lucena emite o seu parecer sobre a Emenda nl' 2, de Plenário, ao
Projeto de Lei da Câmara n~" 23, de 1977, que "Altera a redação do artigo n~"
147 do Decreto-lei no 5.452, de Jo de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho)". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente à referida Emenda. Em seguida, o
Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Gabriel Hermes para emitir
o seu parecer sobre o Projeto de Resolução n.., 53, de 1976, que ... Acrescenta
alínea ao artigo 407, do Regimento Interno do Senado Federal". Não há debates, e a Comissão aprova o parecer do Relator, que conclui contrariamente
ao projeto, tendo Voto em Separado do Senador Humberto Lucena, favorável ao projeto. Votaram Vencido os Senadores Humberto Lucena e José Fragelli. Por determinação da Presidência, são adiadas as seguintes matérias:
PLS n' 55/79; PLC n' 12/81; PLS no 301/79; Ofício "S" no 17/76; PLS no
291/79 e PLS n9 144/80. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião,
lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
14~'-

Reunião, realizada em 15 de outubro de 1981.

Aos quinze dias do mês de outubro de mil novecentos e oitenta e um, às
onze horas, na sala de reuniões da Comissão (Ala Senador Alexandre Costa),
presentes os Serladores Raimundo Parente~Presidente, Humberto LucenaVice~Presidente, Aloysio Chaves, José Fragelli, Almir Pinto e Nelson Carneiro, reúne-se a Comissão de Legislação Social. Deixam de comparecer por motivo justificado, os Senadores Moacyr Dalla, Gabriel Hermes, Franco Mootoro, Jaison Barreto e a Senadora Eunice Michiles. Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da leitura da Ata da reunião
anterior, que é dada como aprovada. A seguir, passa-se à apreciaÇão das matérias constantes da pauta e, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Aloysio Chaves que solicita preferência para o item dezessete da pautaProjeto de Lei do Senado n9 127, de 1981, de sua autoria, que "altera aredação do § 2~" artigo 709 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943", e que tem como seu Relator
o Senador José Fragelli. Não havendo nenhuma objeção pÕr parte dos
membros presentes, a presidência concede a palavra ao Senador José Fragelli
que emite o seu parecer, favorável ao projeto. Não há debates, e a Comissão,
por unanimidade, aprova o parecer do Relator. Em seguida, o Senador Nelson Carneiro solicita preferência para o item dezoito da pauta - Projeto de
Lei da Câmara n9 54, de 1981, que .. Inclui a filha desquitada, divorciada ou
viúva entre os beneficiários do Servidor Público Federal Civil, Militar ou autárquico", por achar a matéria de grande interesse para a família brasileira.
Lido o parecer do Relator, Senador Aloysio Chaves, a Presidência concede
vista ao SenadOr Nelson Carneiro. Contim.üi.ndo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador José Fragelli para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 ?8, de 1980, que "Acrescenta dispositivo â Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de ampliar as medidas legais de segurança e higiene do trabalho". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui contrariamente ao projeto. Por
determinação da Presidência, são adiadas as seguintes matérias: PLS n9
55/79; PLC n• 22/81; PLC no 21/81; PLS no 144/80; PLS n' 302/80, PLS no
120/77; Ofício "S" no 17/76; PLS no 301/79; PLS 144/79; PLS no !45/80;
PLS 52/80; PLS n' 291/79; PLS no 56/77; PLS no !68/80 e PLC no 26/81.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz Cláudio
de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE SAúDE
6' Reunião, realizada em 8 de outubro de 1981.
Às dez horas do dia oito do mês de outubro do ano de mil novecentos e
oitenta e um, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre
Costa, presentes os Senhores Senadores Jaison Barreto, Presidente, Almir
Pinto, Henrique Santillo, João Calmon e Adalberto Sena, reúne-se a Comissão de Saúde.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lom~nto Junior, José Guiomard, Lourival Baptista e Saldanha Derzi.
E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida é dada
como aprovada.
São lidos, discutidos, votados e aprovados os seguintes pareceres:

Senador João Calmon
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n9 21, de 1980, que
aprova o texto do Acordo entre a República Federativa do_ Brasil e a República Argentina sobre Sanidade Animal em Áreas de Fronteira, concluído em
Buenos Aires, República Argentina, a 17 de maio de 1980;
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Senador Almir Pinto
Parecer favorável ao projeto, nos termos do Substitutivo apresentado
pela Comissão de Relações ExteriOres ao Projeto de Decreto Legislativo n'>'
15, de 1980, que aprova o texto do Protocolo Adicional ao Acordo de Previdência Social Brasil-Espanha, de 25 de abril de 1969, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, em
Brasília, a 5 de março de 1980; e

Senador Adalberto Sena
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n9 ll, de 1981, que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Sinitária entre o Governo da República do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, firmado em
Brasília, a li de setembro de 1980.
Concluído o exame das matérias constantes da pauta, usa da palavra o
Senhor Senador João Calmon para oferecer consulta e sugestão sobre a possibilidade da realização de uma reunião conjunta das Comissões de Educação e
Cultura e de Saúde especificamente e a presença simultânea das Comissões de
Agricultura e de Relações Exteriores, com a finalidade de ouvir a leitura de
relatório, que se propõe apresentar, sobre a participação da Delegação Brasileira de Senadores, junto a 68• Conferência da União Interparlamentar, realizada em Havana, no mês de setembro flndo, no que diz respeito ao resultado
das observações realizadas nos campos da Educação e da Saúde, especificamente, e genericamente nas áreas da Agricultura e das Relações Exteriores,
optando pela data de 21 do corrente, para esta reunião.
Respondendo a consulta, após ouvir as manifestações dos Senhores Senadores Henrique Santillo e Almir Pinto, o Senhor Presidente Jaison Barreto
esclarece que reconhece de muita importância esta exposição e submete à Comissão a sugestão apresentada, que é aprovada, por unanimidade, designando o Autor da idéia para manter os contatos com o Senhor Senador Aderbal
Jurema - Presidente da Comissão de Educação e Cultura, a fim de que se
concretize esta reunião conjunta na data aprazada.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Lêda
Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, a presente Ata que uma vez
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Quinta Reunião, Realizada no dia 14 de outubro de 1981
Às dez horas e trinta minutos do dia quatorze de outubro de mil novecentos e oitenta e um, na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa,
sob a presidência do Senhor Senador Milton Cabral, Presidente, reúne-se a
ComisSão de Minas e Energia, com a presença dos Senhores Senadores Alberto Silva, José Lins, Gabriel Hermes, Almir Pinto e Luiz Cavalcante.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Henrique Santillo, Teotônio Vilela e Affonso Camargo.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que ê dada corno
aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta, sendo
relatados os seguintes projetOs: 1) Projeto de Decreto Legislativo n9 26, de
1980, que "aprova o texto do tratado entre o Governo da República Federativa do Brasil e_o_ Governo da República Argentina para o aproveitamento dos
recursos hídricos compartilhados dos trechos limítrofes do Rio Uruguai e de
seu afluente, o Rio Pepiri-Guaçu, concluído em Buenos Aires, a 17 de maio
de 1980". Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorável. Aprovado por
unanimidade. 2) Projeto de Decreto Legislativo n'>' 10, de 1981, que ••aprova o
texto do Acordo~Quadro de Cooperação entre a República Federativa do
Brasil e a Comunidade Económica Européia, celebrado em Bruxelas, a 18 de
setembro de 1980, bem como os textos dos seguintes atos, celebrados na mesma data, e anexos ao referido Acordo-Quadro: Anexo sobre Cooperação no
Domínio da Comercialização da Manteiga de Cacau e do Café Solúvel, Protocolo relativo à Cooperação Comercial e Econômica entre a República Fe~
derativa do Brasil e a Comunidade Européra do Carvão e do Aço, e Troca de
Notas Relativas aos Transportes Marítimos". Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 3) Projeto de Lei da
Câmara n9 93, de 1980, que "dispõe sobre incentivos à produção de álcool e
determina outras providências". Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer:
favorável. Aprovado por unanimidade. 4) Projeto de Lei do Senado n9 304,
de 1979, que "dispõe sobre a c_omercialização dos produtos derivados de petróleo no território Nacional". Relator: Senador Affonso Camargo. P:irecer:
por audiência junto ao MinistédOdas Minas e Energia. Aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francis~
co Gonçalves Pereira, Assistente da Comissão, a presente Ata que lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente.
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COMISSÃO DE MUNICIPIOS
Décima sexta reunião, realizada em J'>' de outubro de 1981
Às onze horas e trinta minutos do dia primeiro de outubro de mil nove~
l:entos e oitenta e um, na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa,
sob a presidência do Senhor Senador Lo manto Junior, Presidente, reúfie-se a
Comissão de Municípios, com a presença dos Senhores- Senadores Gastão
MUller, Luiz Fernando Freire, Benedito Canelas, Benedito Ferreira; Amaral
Peixoto, Arno Damiani, Murilo Badaró e Amaral Furlan.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Almir Pinto, Moacyr Dalla, Raimundo Parente, Vicente Vuolo, José Richa,
Orestes Quércia, Evandro Carreira, Lázaro Barboza, Agenor Maria, Affonso
Camargo e Mendes Canale.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como
aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são
relatados os Projetes de Resolução apresentados pela Comissão de Economia
às seguintes Mensagens Presidenciais: l) Mensagem n"' 149, de 1981, do senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
prorosta do Senhor 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 (trinta e um milhões, trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro cruzeiros e cinqüenta e oito centavos). Relator: Senador
Arno Damiani. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 2) Mensagem n'~ 341, de 1980, do Senhor Presidenle da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ituverava (SP) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 31.793.420,61 (trinta e um milhões, setecentos e noventa e três mit, quatrocentos e vinte cruzeiros e sessenta e um centavos). Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável. Aprovado por
unanimidade. O Senhor Presidente, por ter matéria a relatar, convida o Senhor Amaral Peixoto para assumir a presidência e, em plenário, emite parecer
favorável ao seguinte Projeto de Resolução apresentado pela Comissão de
Economia: 3) Mensagem n.,.. 209, 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 Alagoinhas
( BA) a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 497.499.000,00 (quatrocentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil cruzeiros).
Relator: Senador Lomanto Junior. Parecer: favorável. Aprovado por unanimiclade. 4) Mensagem n.,.. 157, 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 Aracajú (SE)
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões,
seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos cruzeiros). Relator: Senador Arno
Damiani. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 5) Mensagem n9
359, de 1980, 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 Olímpia (SP) a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 37.122.3-99,51 (trinta e sete milhões, cento e vinte e
dois mil, trezentos e noventa e nove cruzeiros e cinqUenta e um centavos). Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 6) Mensagem n9 70, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, porposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Passa Quatro
(MG) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 46.449.200,00 (quarenta e seis_milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil e duzentos cruzeiros).
Relator: Senador Murilo Badar6. Parecer: favorável. aprovado por unanimidade. 7) Mensagem n' 343, de 1980, 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 Lagoa da Prata
(MG) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 148.198.050,00 (cento e
quarenta e oito milhões, cento e noventa e oito mil e cinqUenta cruzeiros). Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 8) Mensagem n' 356, de 1980, 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 Patrocínio (MG) a
contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove
milhões, seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros). Parecer: favo~
rável. Aprovado por unanimidade. 9) Mensagem n' 136, de 1981, do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Se-nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Bento Gonçalves (RS) a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 17.390.000,00 (dezessete milhões, trezentos e noventa mil cruzeiros).
Relator: Senador Benedito Canelas. Parecer: favorável. Aprovado por unani-
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midade. 10) Mensagem fi\' 331, 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 Campo Florido
(MO) a contratar a operação de crédito no valor de Cr$ 21.17Ll50,00 (vinte e
um milhões, cent'o e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros). Relator:
Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e
aprovada serã assinada pelo Senhor Presidente.
Décima Sétima Reunião, realizada no dia 8 de outubro de 1981
Ãs onze horas do dia oito de outubro de mil nol{ecentos_ ~ oitenta e um,
na Sala da Comissão, na Ala Senador Ale)C.andre Costa, sob a presidência do
Senhor Senador Agenor Maria, Presidente em exercício, reúne-se a Comissão
de Municípios, com a presença dos Senhores Senadores Arno Damiani, Benedito Canelas, Almir Pinto, Aderbal Jurema, Raimundo Parente, Alnafa:I Fur-lan, Amaral Peixoto e Orestes Quércia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lomanto Júnior, Moacyr Dalla, Vicente Vuolo, José Richa, Evandro Carreira, Lázaro Barboza, Affonso Camargo e Mendes Canale.
Havendo númeró regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como
aprovada.
A seguir, passa~se à apreciação das matérias constantes da pauta e são
relatados os Projetas de Resolução apresentados pela Comissão de Economia
às ~>eguintes Mensagens Presidenciais: I) Mensagem n9 143, 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 Viçosa do Ceará (CE) a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 18.408.900,00 (dezoito milhões, quatrocentos e oito mil e novecentos cruzeiros). Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 2) Mensagem n' 145, 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 Acaraú (CE) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 10.531.400,00 (dez milhões, quinhentos e
trinta e um mil e quatrocentos cruzeiros). Relator: Senador Almir Pinto. Relator: Senador Almir Pinto. Parecei: favorãvel. AP-rovado -por unanimidade.
3) Mensagem n' 144, 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 Cascavel (CE) a contrutar operação de crédito no valor de CrS 24.702.600,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e dois mil e seiscentos cruzeiros). Relator: Senador Almir
Pinto. Parecer: fuvorável. Aprovado por unanimidade. 4) Mensagem n9 041,
de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Se~
nu do Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Betím (MO) a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 846.846.000,00 (oitocentos e quare-nta eSeis milhões, oitocentos e quarenta e seis mil cruzeiros). Relator: Senador RaiJ1:1Undo Parente. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 5) Mensagem n9 056, 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 lbiraci (MG) a contratar operação de crédito novalor de Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil
e seiscentos cruzeiros). Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 6) Mensagem n9 042, de 1981, do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, prow
posta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Carlos Chagas (MG) a contratar operação de crédito no valor
de CrS 116.123.000,00 (cento e dezesseis milhões, cento e vinte e três mil cruzeiros). Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável. Aprovado
por unanimidade. 7) Mensagem n9 051, de 1981, do Senhor Presidente daRepública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Raul Soares (MO) a contratar operação de crêdito-- rio vcilor de Cr$
211.711.500,00 (duzentos e onze milhões, seteceOtOS e onze mil e quinhentos
cruzeiros). Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 8) Mensagem no 342, de 1980, 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
Jouimu (MO) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 19.132.400,00
(dezenove milhões, cento e trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros). Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 9) Mensagem n' 333, de 1980, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da
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Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Dracena (SP) a
contratar operação de empréstimo no valor de CrS 15.457.279,03 (quinze milhões quatrocentos e cinqüenta e sete mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros
e três centavos). Relator: Senador Orestes Quércia. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 10) Mensagem n9 347, de 1980, do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sew
n_h_or Ministço da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Muria~ (MO) a contratar operação de crédito no valor de CrS
317.567.250,00 (trezentos e dezessete milhões, quinhentos e sessenta e sete
mil, duzentos e cinqUenta cruzeiroS). Relator: Senador Raimundo Parente.
Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 11) Mensagem n9 071, de
!981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federa!, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba (MG) a contratar operação de
crédito no va[6r- de Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e
quatro mil e seiscentos cruzeiros). ~elator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável. Apfõvado por unanimidade. 12) Mensagem n9 062, de 1981,
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor MinistrO da F-azenda, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Cristiná (MG) a contiatar operação de crédito novalor de Cr$ 31.756.725.00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis
mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros). Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 13) Mensagem n9 046, de
!981, 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 Carmo do Rio Claro (MG) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinfit:ntos e vinte e nOVe mil e seiscentos cruzeiros). Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorãvel. Aprovado por unanimidade. 14) Mensagem
n9 151, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeiturã MuniciPal de Rubim (MG) a contratar operação de
crédito no valor de _ÇrS 77.542.500,00 _(setenta e sete milhões, quinhentos e
quarenta e dois mil e- quinhentos cruzeiros). Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 15) Mensagem n9 351,
de 1980, 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 Santa Juliana (MG) a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 33.873.840,00 (trinta e três milhões, oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e quarenta cruzeiros). Relator: Senador Raimundo
Parente. Parecer; favoráveL Aprovado por unanimidade. 16) Mensagem n9
045, 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 Campo do Meio (MG) a cOntratar operação de crédito no valor de CrS 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros). Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 17) Mensagem
n\160, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
uutorizada a Pre(eitura Muf!icipal de Coromandel (MO_) a contratar operadío de crédito no valor de Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e _oitocentos cruzeiros). Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favoráveL Aprovado por unanimidade. 18) Mensagem
n~" 153, 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 Mauá (SP) a contratar operação de crédito no valorde_Cr$ 47.686_000,00 (quarenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e seis mil cruzeiros). Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 19) Mensagem n9 155, de 1981, do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, prow
posta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de São Bernardo do Campo (SP) a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 886.200.000,00 (oitocentos e oitenta e seis milhões e duzentos
mil cruzeiros). Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 20) Mensag_em n9 374, de 1980, 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 Taquaritínga (SP) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 12.000.000,00
(doze milhões de cruzeiros). Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorúvel. Aprovado por unanimidade. 21) Mensagem n' 327, de 1980, do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Mfnistro da Fazenda, para que seja autorizad~ a Prefeitura
Municipal d6 Altiilópolis (SP) a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 11.282.510,68 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e
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dez cruzeiros e sessenta e oito centavos). Relator: Senador Amaral Furlan.
Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 22) Mensagem n9 I 54, 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 São Paulo_ (SP) a contratar operação de crédito
no valor de CrS 615.170.500,00 (seiscentos e quinze milhões, cento e setenta
mil, quinhentos cruzeiros). Relator: Senador Orestes Quércia. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 23) Mensagem n• 72, de 1981, do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazendl;l, para que seja autorizada a Prefeitura
Munidpal de Santo Ângelo (RS) a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros). Relator: Senador Arno
Damiani. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, AssiStente da Comissão, a presente Ata, que lida e
aprovada será assinada pelo Senhor Presidente.
Décima oitava reunião, realizada no dia 15 de outubro de 1981
Ãs onze horas do dia qu1rize de outubro de mil novecentos e oitenta e
um, na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência
do Senhor Senador Agenor Maria, Presidente em exercício, reúne-se a Comissão de Municípios, COm a -presença dos Senhores Senadore's Almir Pinto,
Amaral Furlan, Raimundo Parente, Benedito Ferreira, José Sarney, Vicente
Vuolo Benedito Canelas e Arno Damiani.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lomanto Junior, Amaral Peixoto, Moacyr Dalla, José Rícha, Orestes Quércia, Evandr_o _Car_reü:a, Lázaro Barboza, Gastão Miiller, Affonso Camargo e
Mendes Canale.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunfão antedor; que é dada como aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são
relatados os Projetes de resolução apresentados pela Comissão de Economia
às seguintes Mensagens Presidenciais:_ I) Mensagem n~? 141, 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 Nova Venécia (ES) a contratar operação de crédito novalor de Cr$ 14.091.100,00 (quatorze milhões, noventa e um mil e setecentos
cruzeiros.) Relator: Senador Arno Damiani. Parecer: favorável. Aprovado
por unanimidade. 2) Mensagem n9 139, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovaçãç:> do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Brejinho (RN) a contratar operação de crédito no valor de Cr$8.207.700,00 (oito
milhões, duzen tros e sete mil e setecentos cruzeiros.) Relator: Senador Benedito Canelas. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 3) Mensagem
nQ 156, de 1981~ do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a prefeitura Municipal de Osasco (SP) a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 528.418.f66,50 (qUinhentos e vinte e oito milhões,
quatrocentos e dezoito mil, cento e sessenta e seis cruzeiros e cinqüenta centavos.) Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável. Aprovado por
unanimidade. 4) Mensagem n9 054, de 1981, do Senhor Presidente daRepública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Valinhos (SPf a contratar operação de crédito no valor de Cr$36.495.800,00
(trinta e seis iriilhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e oitocentos cruzeiros.) Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável. Aprovado por
unanimidade. 5) Projeto de Lei do Senado n9 244, de 1981, que "acrescenta o
parágrafo 49 ao artigo 29 da lei Complementar n9 01, de 1967, que visa a reduzir, em casos que especifica, limite rriín1ii10 populacional de que trata o inciso
I do mesmo artigo." Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrado eu, Francisco
Gonçalves Pereira, Assistente da Comissão, a presente Ata que lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente.
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Havendo número regirnent_al, são abertos os trabalhos, com a dispensa
da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, o Sr. Presidente determina seja tornada secreta a reunião, a fim
de ser apreciada a Mensagem n9 190, de 1981, do Sr. Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Sr. Ayrton Gonz_alez Gil Dieguez, Embaixador do Brasil junto à República do Zaire, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
Ruandesa,
Novamente em carâter público, são apreciadas as seguintes proposições:
Projeto de Decreto Legislativo n9 9, de 1980-que "aprova o texto do
Acordo sobre o comércio de produtores têxteis, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a Comunidade Econômica Européia, em
Bruxelas, a 23 de janeiro de 1980! Relator: Senador João Calmon. Aprovado
parecer favorável.
Projeto de Decreto Legislativo n9 11, de 1981-que "aprova o texto de
Acordo de Cooperação Sanitária entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, firmado em
Brasília, a II de setembro de 1980". relator: Senador Lourival Baptista.
Aprovado parecer favorável.
Atendendo solicitação do relator, Senador Tancredo Neves, a Presidênciu adia a apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n9 25, de 1980 e do
Projeto de Decreto Legislativo n"' 4 de 1979.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
13• Reunião, realizada em 16 de setembro de 1981.
Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e um, às onze horas, na Sala de Reuniões da Comissão {Ala Senador Nilo
Coelho), presentes os Senhores Senadores Luiz Viana-Presidente, Lourival
Baptista, Tancredo Neves, Marcos Freire, Luiz Fernando Freire, Aloysio
Chaves, Nelson Carneiro e Bernardino Viana, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Tarso Outra, Lomanto Júnior, Amaral Peixoto, João Calmon, José Sarney,
Paulo Brossard, Josê Richa e Mauro Benevides.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
Por determinação da Presidência, torna-se secreta a reunião, a fim de ser
apreciada a Mensagem n~? 214, de 1981 do Sr. Presidente da República, submetendo a aprovação do Senado Federal, 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.
Novamente em caráter público. são apreciadas as seguintes proposições:
Projeto de Decreto Legislativo n9 25, de 1981 que "aprova o texto da
Convenção destinada a evitar a evasão fiscal em matéria de imposto de renda,
firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina, a 17
de maio de 1980". Relator: Senador Tancredo Neves. Aprovado parecer favorável ao Projeto e contrário à Emenda de Plenário.
Projeto de Decreto Legislativo n9 4, de 1979- que "ratifica o texto da
Convenção sobre a proibição do uso militar ou hostil de técnicas de modificação ambiental, assinado pelo Governo Brasileiro em New York, em 9 de
noveinbro de 1977." Relator; Senador Tancredo Neves, que esclarece haver
solicitado, em seu parecer preliminar, audíência ao Estado-Maior das Forças
Armadas (EMFA), retornando o Projeto a esta Comissão sem a ileC:essária
resposta. Declara sua estranheza com relação à falta de atenção do referido
()rgào e emite parecer favorável ao projeto. Colocado em votação, é o mesmo
aprovado.

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
12• reunião, realizada em 3 de setembro de 1981

Em seguida, o Sr. Presidente comunica que viajará com destino a New
York, em missão junto à ONU e declara deverá assumir à Presidência da Comissão, neste período, seu 19 Vice-Presidente, Senador Paulo Brossard.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presenta Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

Aos três dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às onze horas, na Sala de reuniões da Comissão (Ala Senador Nilo Coelho), presentes os Senhores Senadores Luiz Viana-Presidente, João Calmon,
Luiz Fernando Freire, Aloysio Chaves, Lourival Baptista, Leite Chaves, José
Richa e Tancredo Neves, reúne-se a Comissão de relações Exteriores.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Tarso Dutra, Lomanto Júnior, Amaral Peixoto, José Sarney, Paulo Brossard,
Nelson Carneiro, Mauro Benevides e Marcos Freire.

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e um, às onze horas na Sala de Reuniões da Comissão -Ala Senador
Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores Amaral Peixoto-Presidente em
exercício, Nelson Carneiro, Aloysio Chaves, Bernardino Viana, Josê Richa,
Aderbai Jurema, Luiz Fernando Freire e Lourival Ba}'ltista, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores.
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Deixam de c_omparecer, por motivo justificado, os Senhorçs Senadores
Luiz Viana, Tarso Dutra, Lomanto Júnior, João Calmon, José Sarney, Paulo
Brossard, Mauro Benevides, Marcos Freire e Tancredo Neves.
Havendo número regimental 1são abertos os trabalhos com a dispensa da
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
Por determinaÇão da Presidência, torna-se secreta a reunião a fim de ser
apreciada a Mensagem n9 216, de 1981 - do Sr. Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Sr. Sérgio Armando Frazãó, MinistrO de Primeira Classe, da Carreirâ de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil na Delegação. Permanente junto. à
ONU - para EducaÇão Ciência e Cultura - República Francesa.
Novamente em carãter público, é apreciado o Projeto de Decreto Legislativo n9 13, de 1981- que .. aprova o texto do Tratado de Montevidéu 1980,
firmado pelos Plenipotenciãrios dos Governos da República Federativa do
Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, México, Paragaui, Peru, Uruguai e Venezuela, a 12 de agosto de 1980." Relator: Senador Aderbal
Jurema. Aprovado, parecer favorâvel.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Sr. Presidente.
IS• Reunião, realizada em 30 de setembro de 1981
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às onze horas, na Sala de Reuniões da Comissão (Ala Senador Nilo Coelho), presentes os Senhores Senadores Paulo Brossard-Presidente em exercício, José Richa, Pedro Simon, Luiz Fernando Freire, Amaral Peixoto, Mauro
Benevides, Tancredo Neves e Aloysio Chaves, reúne-se a Comissão de Re~
lações Exteriores.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Luiz Viana, Tarso Dutra, Lomanto Júnior, João Calmon, José Sarney, Leurival Baptista, Nelson Carneiro e Marcos Fteire.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, com a dispensa
da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, por determinação da Presidência, torna-se secreta a reunião a
fim de ser apreciada a Mensagem n9 264, de 1981 do Sr. Presidente daRepública, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Sr. Armindo Branco Mendes Cadaxa, Ministro de Pfimeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
Popular Polonesa.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprow
vada, será assinada pelo Sr. Presidente.
16" reunião (extraordinária), realizada em 8 de outubro de 1981.
Aos oito dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às onze horas, na Sala de Reuniões da Comissão (Ala do Senador Nilo
Coelho), presentes os Senhores Senadores Amaral Peixoto-Presidente em
exercício, Mauro Benevides, Nelson Carneiro, Tancredo Neves, João Calmoo, Martins Filho, Saldanha Derzi, Aderbal Jurema e Marcos Freire,
reúne-se a Comissão de Relações Exteriores.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Luiz Viana, Tarso Outra, Lomanto Júnior, Aloysio Chaves, José Sarney,
Lourival Baptista, Paulo Brossard, José Richa e Luiz Fernando Freire.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos. com a dispensa
da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, o Senhor Presidente determina seja tornada secreta a reunião, a
fim de ser apreciada a Mensagem n9 215, de 1981, do Senhor Presidente da
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República, submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Sr. Laura Escorei Rodrigues de Moraes, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Emembaixador do Brasil na Espanha.
Novamente em_ caráter público, a Presidência declara que, em virtude do
adiantado da hora, fica adiada a apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n9 4, dC 198 r- que "aprova o texto do Acordo de Previdência Social entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Chile, coriCiuído a 10 de outubro de 1980".
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS (CT)
5' reunião, realizada a 10 de outubro de 1981.

Às onze horas do dia primro de outubro de

nl.il novecentos e oitenta e

um, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadoies Benedito Ferreira, Vice-Presidente, no exercício

da Presidência, Aloysio Chaves, Lomanto Júnior, Amaral Peixoto e Luiz Cavalcante, reúne-se a Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Vicente Vuolo, Milton Cabral, Evandro Carreira, Lázaro Barboza e Alberto
Silva.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente, Senador Benedito Ferreira1 concede a palavra ao Senhor Senador Aloysio Chaves, que emite parecer
contrário ao Projeto de Lei da Câmara n9 23 1de 1981, que "'Dá nova redação
ao podo artigo 43 da Lei n' 5. 108, de 21 de setembro de 1966 -Código Nacional de Trânsito". Posto em discussão e, em seguida, em votação, é o parecer aprovado, por unanimidade.
Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Luiz
Cavalcante, que emite parecer favorãvel ao Projeto de Lei da Câmara n94l,
de 1981, que "Altera a Relação descritiva das Rodovias do Plano Nacional de
Viação, aprovado pela Lei n9 5.917, e dá outras providências". Posto em discussão e, em seguida, em votação, é o parecer aprovado, por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Marcelino dos Santos Camello, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, após
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
6• reunião, realizada em 8 de outubro de 1981
As onze horas do dia oito de outubro de mil novecentos e oitenta e um,
na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, presentes
os Senhores Senadores Vicente Vuolo, Presidente, Alberto Silva, Orestes
Quércia, Milton Cabral e Luiz Cavalcante, reúne-se a Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Aloysio Chaves, Benedito Ferreira, Evandro Carreira e Lázaro Barboza.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Senador Vicente
Vuolo, concede a palavra ao Senhor Senador Alberto Silva, que emite parecer
favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 284/81, que uAltera a diretriz da
Rodovia BR-222, integrante do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei
n'? 5.917, de 10 de setembro de 1973''. Posto em discussão e, em seguida, em
votação, é o parecer aprovado,--pof unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Marcelino dos Santos Came1Io, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, após
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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MESA
Presidente
J arbas Passarinho

A) SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES

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

I.

2.
3.
4.

Suplentes

PDS
Benedito Canelas
Martins Filho
João Calmon
João Lúcio

L. Dinarte Mariz
2. Lourival Baptista
3. J osC Caixeta

PMDB
I. Agenor Maria

I. Leite Chaves

2. Josê Richa

PP
I. Mendes Canale

L Evelãsio Vieira

Assistente: Sêrgio 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 AS5UNTOS REGfONA:fS- (CAR)
(7 membros~
COMPOSIÇÃO
Presidente: Alberto Silva
Vice-Presidente: José Lins
Titulares
I. José Lins
2. Eunice Mlchiles
3. Gabriel Hermes
4. Benedito Canelas

Evandro Carreira
2. Mauro Benevides

Suplentes
PDS
1. Raimundo Parente
2. Almir Pinto
3. Aloysio Chaves
PMDB
L Marcos Freire

PP
I. Alberto Silva

L. 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.

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO
DEMOCRÃTICO SOCIAL- PDS
Lider
Nilo Coelho
Vice-Líderes
Aderbal J urema
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
Gabriel Hermes
José Lins
Lomanto Júnior
Moacyr Dalla
Murilo Badaró

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP
Líder
Evelásio Vieira

COMISSÃO DE ECONOMIA -(CE)
( 11 membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO' E JUSTIÇA- (CCJ)
( 15 membros)

Diretor: Antõnio Carlos de Nogueira
Local: Ed.ificio Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo
Coelho
Telefones. 223-6244 é 211-4141 - Ramais"3487, 3488 e 3489

Chefe: Daniel Reis de Souza
Local: Edifício Anexo das Comissões- Ala Senador Nilo Coelho
Telefone: 21 !-4141 - Ramais 3490 e 3491

Affonso Camargo
José Fragelli
Gastão MüUer
Mendes Canale
Saldanha Derzi

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

Passos Pôrto
29- Vice-Presidente
GHvan Rocha
]9-Secretário
Cunha Lima
29-Secretário
Jorge Kalume
J9-8ecrctário
Itamar Franco
49-Secretário
Jutahy Magalhães
Suplentes de Secretários
Almir Pinto
Lenoir Vargas
Agenor Maria
Gastão M üller

SUBSECRETARIA DE COMISSOES

Vice-Lídcres

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÃTICO BRASILEIRO

)9- Vice-Presidente

Titulares
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COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente~

Aloysio Chaves
1~-Vice-Presidente: Nelson Carneiro
29-Vice-Presidente: Lenoir Vargas
Suplentes
PDS
1. Benedito Canelas
2: João Calmon
3. Almir Pinto
4. Martins Filho
5. Aderbal Jurema

Titulares

I. Aloysio Chaves
2. Hugo Ramos
3. Lenoir Vargas
4. Muri!o Badaró
5. Bernardino Viana
6. Amaral Furlan
7. Moacyr Dalia
B. Raimundo Parente

PMDB
I. Franco Montoro
2. Lázaro Barboza
3. Humberto Lucena

I. Paulo Brossard
2. Marcos Freire
3. Nelson Carneiro
4. Leite Chaves
5. Orestes Quêrcia

Presidente: José Richa
Vice-Presidente: luiz Cavalcante
Titulares

2.
3.

4.
S.
6.

Bernardino Viana
José Lins
Arno Damiani
Milton Cabral
Luiz Cavalcante
José Caixeta

Rob~rto

Saturnino

2. Pedro Simon
3. José Richa

PP
I. Mendes Canale

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 4315
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -(DF}
(li membros)

PMDB
I. Marcos Freíre
2. TeOtónio Vilela

PP
\. Affonso Camargo

I. José Frage!li

I. Tancredo Neves
2. Jose Fragelli

Suplentes
PDS
I. LomantoJUnior
2. Gabriel Hermes
3. Vicente Vuolo
4. Benedito Canelas

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
- Ane~o das Comissões - Ramal 3256

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

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente: Lourival Baptista
Vice-Presidente: Mauro Benevides.
Titulares

I. Lourival Baptista
2. Bernardino Viana
3. Moacyr Dalla
4. José Caixeta
5. Martins Filho
6. Muri!o Badaró
I. Lázaro Barboza
2. Mauro Benevides

Suplentes
PDS
1. Luiz C:ivalcante
2. Almir Pinto
3. Aderbal Jurema
4. José Lins

Titulares

I. Aderbal Jurema
2. João Calmon
3. Eunice Michiles

Suplentes
PDS
!. Lomanto Júnior
2. Gabriel Hermes
3. João Lúcio

4. Tarso Outra
5. Josê Sarney

PMDB
I. Henrique Santillo
2. Evandr9 Carreira

3. Adalberto Sena

I. Saldanha Derzi
2. luiz Fernando Freire

Presidente: Aderbal Jurema
Vice-Presidente: Gastão Müller

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

PP
I. Affonso Camargo

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

L Gastão MUller

PMDB
I. Marcos Freire
2. Mauro Benevides

PP
I. Evelásio Vieira

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Quintas-feiras, às !0:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
• An.exo das Comissões -. Ramal 3546.
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COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF/
( 17 membro:;)

COMISSÃO DE MUNIC[PIOS- (CM)
( 17 membros)

COMPOSIÇÃO-

2.
3.
4.
5.
6.

Lo manto Júnior
"Amaral Furlan
Amaral Pei.-;oto
Martins Filho
Ttlrso Outra
7. Gabriel Hermes
!:L Bernardino Viana
9. Almir Pinto

L Mauro Benevides
l, Roberto Saturnino
3, Pedro Simon
4, Teotônio Vilela
4, Franco Montoro
L Tancredo Never
2. Affonso C amargo
3, Mendes Canale

l. Luil Fernando Freire
2. Tancredo Neves

Presidente: Lomanto Júnior
\'ice-Presidente: Agenor Maria

SuPlentes
PDS
L JoséGuiomard
2. Lourh-ul Baptista
3. Benedito Canelas
4. Vicente Vuolo
5. Josê Uns

PMDB
I. Humberto Lucena
2. Paulo Brossar'd
3. José Richa

PP
l. Saldanha Derzi
2. Josê Fragelli

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

Titulares
I. Almir Pinto

2. Lomanto Júnior

3. Amaral Furlan
..; .
S.
6.
7.
!!.
9.

Amaral Peixoto
Benedito Canelas
Arno Damiani
Moacyr Dalla
Raimundo Parente
Vicente Vuolo

L JoséRicha

2. Orestes Quêrcia
3. Evandro Carreira
4. Lãzaro Bar):toza
5. Agenor Maria

l. Gastão Müller
2. Affonso Camargo
3. Mendes Canale

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

COMPOSIÇÃO
Pn:sidente: Jaison Barreto
Vt.:e-Presidente: Almir Pinto

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

l. lomanto Júnior
1 Almir Pinto
3. José Guiomard
4. Louri11al Baptista

I. Henrique Santillo
2. J aison Barreto
PP
L Alberto Silva
2. Luiz Fernando Freire

l. Saldanha Oerzi

COMISSÃO OE REDAÇÃO (5 membros)

PP
! . Luiz Fernando Freire

I JosêFragelli

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quintas-feiras. às li :00 horas
Local: Sala da Comissã.o. na Ala Senador Alexandre. .costa
- AneJto das Comissões - Ramal 3339

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

Titulares

2. Murilo Badaró
3 Aderbal Jurema

PMDB
l. Evandro Carreira

I. Saldanha Derz.i

PP
I. Mendes Canale

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

(CME)

I. Milton Cabral
2. Luiz Cavalcante
3. José Uns
4. Almir Pinto

I. HenriqueSantillo

PMDB
L Roberto Saturnino

2. Teotônio Vilela
I. Affonso Camargo

COMPOSIÇÃO
Presidente: Dinarte Mariz
Vice-Presidente: José Fragelli

I , Dinarte Mariz

2. Luiz Cavalcante

3. José Guiomard

I. Mauro Benevides
2. Agenor Maria

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

Luiz Viana
Tarso Outra
Lomanto Júnior
Amaral PeiJtoto
João Ca!mon
Aloysio Chaves
JosCSarney
Lourival Baptista

l.
2.
3.
4.
5.

Paulo Brossard
Nelson Carneiro
José Richa
Mauro Benevides
Marcos Freire

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Agenor Maria
V.ice-Presidente: Raimundo Parente

I.
2.
3.
4.

Raimundo Parente
Aderbal Jurema
Lourival Baptista
Moacyr Dalla

1. Agenor Ma ria
2. Humberto Lucena

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

l. Gastão MUller

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às 11;00 horas
Local: Saia da Comissão, na Ala s'enador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

Titulares
Suplentes
PDS
L Aderbal Jurema
2. Bernardino Viana
1. Amaral Furlan
4. Moacyr Dalla
5. Martins Filho

PMDB
l. 01e!tes Quércia

PP
!. Josê Frage!li

COMPOSIÇÃO

Titulares

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

4. Murilo Badaró

Presidente; Luiz Viana
19-Vice-Presidente: Paulo Brossard
29-Vice-Presidente: Amaral PeiJtoto

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
- AneltO das Comissões - Ramal 3652

Titulares

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

Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Teotônio Vilela
Suplentes
PDS
l. Dinarte Mariz
2. Gabriel Hermes
3. Martins Filho

Suplentes
PDS
I. José Sarney
2. Moacyr Dalla

l. Adalberto Sena

COMPOSIÇÃO

Titulares

PP
I. Gastão Mü[]er

(CR)

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

I. Joàe> Calmon

PMDB
!. Agcnor Maria
2. Nelson Carneiro

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 AleJtandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020
-

COMPOSIÇÃO

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

Suplentes
PDS
1. Benedito Canelas
2. JoãoCalmon
3. Arno Damiani

COMISSÃO DE:- SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membrosj

COMPOSIÇÃO

! . Franço Montoro
2. Humber!o Lucena
J. Jaison Barreto

PP
I. Saldanha Oerzi

COMISSÃO DE SACDE- (CS)
(7 membros)

Titulares

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

Presidente: Raimundo Parente
Vice-Presidente: Humberto Lucena

l. Raimundo Parente
2. AloysioChaves
3. Moacyr Dai!a
4. Eunice M ichiles
5. Gabriel Hermes

5629

A)>sistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas
Locul: Sala da ComissãO, na Ala Senador Nilo Coelbu
- Anexo das Comissões - Ramal 3254

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

Titulares

20

COMPOSIÇÃO

Presiderne: Fr-ancO -Montoro
Vice-Presidente: Gabriel Hermes

l. Ratmundo Parente

Terça~feira

I. Gastão MUller

Suplentes
PDS
L Helvídio Nunes
2. Bernardi!") Viana
3. José Guio nard

PMDB
t, Lázaro Barboza

PP
!. Luiz Fernando Freire

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

COMISSÃO DE TRANSPORTEs; C6MliNICÂÇ0Es
E OBRAS PÚBLICAS -

.<7 membros)

(CT)

]. Evandro Carreira
2. Lázaro Barboza

I. Orestes Quércia

COMPOSIÇÃO
Presidente: Vicente Vuolo
Vice-Presidente: Benedito Ferreira
Suplentes
PDS
1. Lomant"oJúnior
2. Luiz Cavalcante
3. Amaral Peix;oto

TitUlares
Vicente Vuolo
2. Benedito Ferreira
3. Aloy_sio Chaves
4. Milton Cabral
1.

PP
1. Alberto Silva

1. A!Tonso Camargo

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3130

8) SERVIÇO DE COMISSOES 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- 2ll-3509
Frederic Pinheiro Barreira- 2ll-3503
Maria de Lourdes Sampaio- 211~3503
João Hélio Carvalho Rocha- 21 l-3520
C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE lN-'
QUeRITO
Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz-- 211-JSII
Assistentes; Haroldo Pereira Fernandes- 2ll-3512
Elizabeth Gil Barbosa Vianna- 211-3501
Nadir da Rocha Gomes - 211-3508
Clayton Zanlorenci - 211-3502

Sl:VIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES
QUADRO E HORÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS
COMISS ES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

i

l

ASSISTENTE

Horas

Comissões

10:00

CAR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal 3024

1!:00

CA

Sala da Comissão, na Aia
Senador Nilo Coelho
Ramal3378

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

CEC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3546

SÉRGIO

10:00

CF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal4323

GUILHERME

10:00

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

LEDA

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

ll:\)0

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3l30

MARCELINO

14:00

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

FÁTIMA

GUILHERME

10:00

SÉRGIO

ASSISTENTE

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

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
Ramai3I21

10:00

ASSISTENTE

Comissões

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3256

09:30

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

QUARTA-FEIRA

09:00

.

LOCAL DA REUNIÃO

LEDA

LUIZ
CLÁUDIO
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QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 1981

BRASILIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
EMENDA CONSTITUCIONAL N• 20
Dispõe sobre novos subsídios para os Prefeitos Municipais e para os

Vice~Prefeitos

quando remunerados.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Artigo único. E acrescentado ao Título V- Disposições Gerais e Transítórias- da Constituição Federal o seguinte artigo:
"Art. 211. Durante o período de 31 de janeiro de 1981 a 31 de janeiro de 1983, são as Câmaras Municipais
autorizadas a fixar, em uma única vez, novos subsídios para os Prefeitos Municipais que se encontram no desempenho do mandato, bem como para os Vice-Prefeitos quando remunerados."
Brasília, 20 de outubro de 1981.- A MESA DA CAMARA DOS DEPUTADOS: Nelson Marchezan, Presidente- Haroldo Sanford, 1•-Vice-Presidente- Freitas Nobre, 2•-Vice-Presidente- Furtado Leite, !•-Secretário - Carlos Wilson, 2•Secretário - José Cilmai'go, 39-Secretário - Paes de Andrade, 49-Secretário.
A MESA DO SENADO FEDERAL: Jarbas Passarinho, Presidente- Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente- Gilvan Rocha,
2•-Vice-Presidente- Cunha Lima, !•-Secretário- Jorge Kalume, 2•-Secretãrio -Itamar Franco, 3•~Seeretário- Jutahy Magalhães, 4•-Secretário.
Faço saber que o CongressO Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 61, DE 1981
Aprova o 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".
·
Artigo único. t aprovado o 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".
Senado Federal, 21 de outubro de 1981.- Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
ATA DA 187• SESSÃO, EM 21 DE OUTUBRO DE 1981
ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE

I -

1.2.2 -

1.1 -

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:

1.2.1 - Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
República
N'? 535/81, encaminhando esclarecimentos do Ministério da Agricultura acerca do Requerimento de Informações n9 278/81, visando instruir o
exame do Projeto de Lei do Senado n9 178/81.

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

-Projeto de De_creto Legislativo o'? 35/81 (n9 86/81, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto das notas trocadas entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em
Santiago, a lO de outubro de 1980, que introduzem modificações no Convénio sobre Transporte Marítimo, concluído entre os dois países a 25 de

abril de 1974.
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- Pr()jeto de Decreto Legislativo n_l' 36/81 (n~' 99/81, na Câmara dos
Deputados), 4uc homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que
autori7ou emissões adicion_ais de papel-moeda em 1980, até o limite de
Cr$ 70.000.000.000,00 (setenta bilhões de cruzeiros), na forma da legislw,;ào em vigor.
1.2.3 -

Parecer

R(fáf.>nte à seguinte matéria:

-

Projeto de Resolução n' 90/81.

1.2.4 - Leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Senado_n~· 312/81-Complementar, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 1971, que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural.
·
-Projeto de Lei do Senado n' 313/81, de autoria do Sr. Senador Pedro Simon, que suprime a expressão: "entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a dois anos," contida no parágrafo }9 do
art. 461 da CLT.
- Projeto de Lei do Senado n~' 314/81, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércía, que h1trodúz modificações na Lei n9 605, de 5 de janeiro
de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado.
1.2.5 - Requerimento
N9 349/81, de autoria do Sr. Senador Henrique Santillo, solicitando
informações ao Poder Executivo, tendo em vista tramitação no Congresso
Nacional do Projeto de Lei n' 22/81-CN. Deferido
1.2.6 - Comunicação da Liderança do PDS
De substituição de-membro em comissões permanentes
1.2.7 -

Requerimentos

- Nos 350 c 351/81, de uutoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, solicitando relação doS empréstimos concedidos pelo Senado aos Estados e
Munidpios, nos anos de 1979 a 1981, com indicação das importâncias e
datas de votação. Deferido
- N9 352(81, de autoria do Si. Senador Passos Pôrto, solicitando
prorroguçào de prazo concedido a Comissão Parlamentares de Inquérito
sobre o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. Apro't'ado, após usarem da
paL:tvrn os Srs. Dirceu Cardoso e Milton Cabral.
1.2.8 -

Discurso do Expediente

Procrastinação que estaria
ocorrendo por parte do Itamarati nos esclarecimentos solicitados por S.
Ex~ a respeito do seqüestro de cidadãos uruguaios ocorrido no ano de
1978, nu cidade de Porto Alegre.
SENADOR PAULO BROSSARD -

1.2.9 -

Comunicação da Presidência

- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às I 8 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia qUe designa.
1.2.10 -

Apreciação de matérias

Reduções finais dos Projetos de Resolução n~'s 93, 95 e 96, de 1981.
Aprovadas, nos termos dos Requerimentos n~'s 353 a 355/81. À promulgação.
!.3 -

ORDEM DO DIA

-Projeto de Resolução n~' 205/80, que autoriza a Prefeitura Munici~
pu[ 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 cent<tvos), o montante de sua dívida consoldiada. Aprovado, tendo usado da
palavra os Srs. Murilo Badaró, Dirceu Cardoso e Helvídio Nunes. Ã Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n~' 7/81, que autoriza a Prefei~'lfa Municipal
de Coqueiral (MG) u elevur cm CrS 31.756.725,00 (trinta e ., milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, tendo usado da palavra os Srs.
Dirceu Cardoso, Paulo Brossard e Helvídio Nunes. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n~' 68/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC), a elevar em Cr$48.600.000,00 (quarenta e oito
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milhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. À COmissão de Redaçiio.
-Projeto de Resolução n9 84/81, que autoriza a Prefeitura Munici~
pai de Castanhal (PA) a elevar em CrS 149.750.046,57 (cento e quarenta e
nove milhões, setecentos e cinqUenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos), o montante de sua dívida consolidada. Apro't'ado,
após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9 91/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos
e vfõfe e dois mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Apro·
vado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9 8/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Francu (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 ceritavos),
o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usar da palavra o
Sr. DirCeu Cardoso. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n~' 64/SI, que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (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. Aprovado, após
usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação.
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. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo
regimental da sessão.
-Projeto de Resoluç?o n95j81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alteroso (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. Apreciação adiada, em virtude ao término
do prazo regimental da sessào.
-Projeto de Resolução n9 6/81, que autoriza a PreTeítura 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. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão.
-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 três mil, seiscentos e trinta cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada~ Apreciação adiada, em virtude do
término do prazo regimental da sessão.
-Projeto de Resolução n'~ 88/81, que autoriza a Escola Superior de
Educação Físca de Goiás a contratar Operação de crédito no valor de Cr$
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros).
Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão.
-Projeto de Resolução n~' 101/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.2!3.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta
e cinco ceOüfVos), o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adia·
da, em virtude do término do prazo regimental da se:'iSão.
- 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. Apreciação adiada, em virtude do término
do prazo regimental da sessão.
-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 rTiil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão.
-Projeto de Resolução n9 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 cinqüenta
e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental
da sessão.
-Requerimento n9 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué
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Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. Apreciação adiada, em virtude do ténnino do
prazo regimental da sessão.
Requerimento n9 43/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando a
transcrição, nos anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Ministros
do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemoração ao
17~' aniversãrio da Revolução de março de 1964. Apreciação adiada, em
virtude do término do prazo regimental da sessãO.
- Requerimento n9 268/81, do Senador M"arcos Freire, solicitando
urgência, pa"rà õ ProjCto âe Lei do Senado n"' 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). Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental
da sessão.
-Requerimento n~' 149/81, do Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo intitulado_ "O
Nordeste é Vitima do Estouro do Orçamento Monetário," de autoria do
economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do Brasil, edição de 2306-81. Apreciaçãc1 :1di8da em virtude do "término do prazo regimental da
sessão.
-Requerimento n9 313/81, do Senador Marcos Freire, 'solicitando
urgência para o Projeto de Lei do Semido n9 156/79, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras providências. Apreciação adiada, em virtude do ténnino do prazo regimental da
sessão.
- Projeto de lei do Senado n~' 22/81, do Senador Jorge _Kalume, que
dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de
ensino e dá outras providências. Apreciação adiada, em virtude do término
do prazo regimental da sessão.
- Projeto de Lei do Senado n' 117(79, do Senador Jorge kalume,
que dispõe sobre a aplicação, como incentivos fiscais~ na áera da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e
jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal e dá outras providências. Aprew
ciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão.
- 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 preliiriina-r d<ifu.ridicidada). Aprew
ciaçào adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão.
- Projeto de Lei do Senado n9 142/80, do Senador Orestes Quércia,
altenmdo 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). Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão.
-Projeto de Lei do Senado n9 146(80, do Senador Orestes Quércia,
que isenta do imposto de renda o 139 salário. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade). Apreciação adiada, em virtude do término do prazo
regimental da sessão.
-Projeto de Lei âo Senado n~' 163/80, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade). Apreciação adiada, em
virtude do término do prazo regimental da sessão.
-Projeto de Resolução n~' 40/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MO) a elevar em Cr$ 5.700.000.,00 (cinco milhões e setecentos e mil cruzeiros), o montante de sua dívidada consolidada. Apreciação
adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão.
-Projeto de Resolução n9 18/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e
um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em virtude do término
do prazo regimental da sessão.
-Projeto de Resolução n"' 85/81, que aUtoriza a Prefeitura Municipal de Cuba tão (SP) a elevar em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e
nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta
e dois centavos), o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão.
-Projeto de Resolução n~' 89/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e
um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, em virtude do término
do prazo regimental da sessão.
-Projeto de Resolução n~' 115/81, que ã-utoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação cte-·empréstimO externo, no valor
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de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos).
Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regimental da sessão.
1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO

2 - ATA DA 188• SESSÃO, EM 21 DE OUTUBRO DE 1981
2.1 - ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Requerimento
N~' 356/81, de autoria do Sen. José Líns, de dispensa de interstício e
prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 90/81, que
autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 o
montante de sua dívida consotidada, a fim de que figure na Ordem do Dia
da sessão seguinte. Aprmado.

2.3 - ORDEM DO DIA
Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de lei do Senado n9 38,
de 1980, que acrescenta parágrafos ao art. 134, da Lei n9 3.071, de 1"' de janeiro de 1916- Código Civil. Aprovada, à sanção.
Projeto de Decreto Legislativo n' I5(80, (n' 50(80, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Protocolo Adicional ao Acordo de
Previdência Social Brasil-Espanha, de 25 de abril de 1969, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha,
em Brasília, a 5 de março de 1980. Aprovado o projeto, nos termos do Requerimento nº 357/81. Ã Comissão de Redação.
Projeto de lei do Senado n"' 284/81, que altera a diretriz da Rodovia
BR-222, integrante do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n"'
5.917 de 10-9-73. Aprovado, em 19 turno.
2.4- MATÉRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"' 15, de 1980, constante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento n~' 358/81. À promulgação.
2.5- DISCURSOS AP0S A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO- Centenário de nascimento de
Feliciano Sodré.
SENADOR ADALBERTO SENA - "Dia Mundial da Alimentação."
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Inauguração, em AracajuSE, do CESEC - Centro de Processamento de Serviços e Comunicações
do Banco do Brasil.
SENADOR HELVIDIO NUNES- Necrológio do Sr. Mário Andrade.
SENADOR JAISON BARRETO- Memorial da Associação dos
Eletricitários Aposentados de São Paulo concernente à reformulação, proposta pelo Governo, da legislçaão previdenciária.
SENADOR PEDRO SIMON- Fome e desnutrição.
SENADOR FRANCO MONTORO - Solução definitiva para o
problema das enchentes causadas pela barragem do Vale Grande, no município de Iguape.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Homenagem de pesar pelo falecimento do Dr. José Aragão e Albuquerque.

2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES.
- Do Sr. Evelásio Vieira, proferido na sessão de 14-I0-8!.
- Do Sr. Franco Montoro, proferido na sessão de 19-10-81.
- Do Sr. Bernardino Viana, proferido na sessão de 19-10-81.
- Do Sr. Leite Chaves, proferido na sessão de 19-I0-81.
4- MESA DIRETORA
5 - LIDERES E V1CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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ATA DA 187~ SESSÃO, EM 21 DE OUTUBRO DE 19!H
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

46~

Legislatura

PRESIOE:NCIA DOS SRS. JARRAS PASSARINHO, CLNHA I.I~IA •.JORGE K\LI li\ IE
E .JUTAH\' MAGALHÃES
ÃS 14 HORAS. E 30 MINUTOS; ACHAM·SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José Sarney- Bernardino Viana- Helvídio Nunes - Almir Pinto-- José Uns - Mauro Benevides - Martins Filho Milton Cabral - Marcos Freire- Nilo Coelho - L_uiz Cavalcante- Teotónio Vilela - Lourival Baptista - Passos Pôrlo - Jutahy Magalhães Luiz Viana - Dirceu Cardoso- João Calmon - Moacyr Dalla- Itamar
Franco - M urilo Badaró - Valdon Varjào - Mendes Canal e - Affonso
Camargo- José RiCha- Leite Chilves- Evelásio Vieira- Arno Damiani
- Paulo Brossard - Pedro Simon.

O SR. PRES[l)E:-.ITE (Jarba> Passarinho) -A lista de presença acusa o
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciam-oS flbSSõS-Ttabalhos.
O Sr. I ?-Secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte
EXPEDIENTE
A\'ISO DO MIMSTRO CHEFE DO GABINETE CI\'IL DA PRESIDf::>..
('[.\ !H REP(BUCA
N~' 535/81, de 19 do corrente, encaminhando esclarecimentos do Ministério da Agricultura a_ccrca do Requerimento de Informações n"27~. dt! 1981,
do Senador Luiz Viana, formulado com o objetivo de instruir o exame do
Projeto de Lei do Senado n"' 178, de 1981. de sua autoria, que isenta o cacau
de qualquer taxa ou cota de contribuição.
1A

Comissão de Constituição e Justiça. J

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.0 DTC/DJ\iM-I/292/680.3CB46) (B39),
DE 13 DE NOVEMBRO DE 1980, DO SENHOR M:-NISTRO DE
ESTADO DAS RELAÇõF.S ]\X.TERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
João Baptbta de Oliveira Figueiredo, .
Preslden te da República
Senhor Presidente:
Como é do conhecimento de_ Vossã" Excelência, foi concluid'o
Acordo, por troca de notas, em Santiago, a lO de outubro do corrente ano, entre o Bra.ill e o Chile, destinação a modificar o COnvênio sobre Transporte Maxítimo, vigente desde 8 de janeiro de
197õ.
2. As alterações no texto do referido Convênio, Introduzidas
de acordo com o disposto no art. 18, inciso 1. visam a explicar
e definir com maior clareza seus objetivos, enfatizando a necessidade de oferecer aos usuários um serviç.o de transporte marítimo
mais eficiente. Nesse sentido, o Artigo 3 Ioi modiflcr.d-0, para: que
o prazo de demora nos embarques seja menor, e o Artigo 4 sofreu
alteração para garantir, inequivocamente, os e,mbarques em navios
de terceira ba::d-eira, quando nã.o houv·'Jr disponibilidade de na:vios
de bandeira brasUeira ou chilena.
3. As duas outras moctlficações, no Artigo 1, parágrafo 5, e
no A,rtigo 12, objetivaram 1a determinação mais precisa dos limites do con'Ç'ênio. excluind_o do seu âmbito os gLl:néis, o petróleo,
seus derivados líquidos por desti" ação primária e_ o gás natural,
e os casos nos quais as Partes dispensam a aprovação das tarifas
de fretes pelas respectivas Autoridades marítimas.
4. Nessa:s condições, tenho :J, honra de submeter à elevada
consid,eração de Vossa Excelência a anexa -Mensagem uo Oongresso
Nacional sobre o acord'o por troca de notas que alt.era o Convênio
Maritimo Brasil-Chile.
Aproveito a oportunidade para renovar a 'Jossa Excelência,
Senhor Preside-nte, ru. protestos do meu mais profundo respeito. Ramiro Saraiva Guerreiro.
Em

OFIC!OS
Do Sr. /?-Secretário da Câmara dos Depwados, encaminhando à revisão
do Senado autógrafos dos seguintes projetas:

PROJETO OE DECRETO I.EGISLATI\'0 N• 35, DE 1981
(~"'

86/Xl. na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto das notas trocadas entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Ct.-J!e, em ~:lniiag-o, ::t. I~ d~, t'l!tubrCJ- rt..· 1980, que in~

tr:oduzem modificações no COD.vênlo sobre Transporte Marítimo, concluído entre os dois países a 25 de , abril de
1974.
O Oongresso Nacional decreta:

Art. 1.0 iFica aprovado o texto das notas trocadas entre o
G<Yverno da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Cbile, em Santiago, a lO de outubro de 1980, que introduzem modificações _no Cb-nvênio sobre Tran.sporte Maritimo, concluído entre os dois países a 25 de abril de 1:974.
Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua pul>licação.
MENSAGEM N.O 532, DE 1980.
Excelentí.Ssimos Senhores Membros dQ congresso Nacional:
De conformidade com o dlsposto no art. 44, !ncl.so I, da COnstituição Federa:!, .tenho.. a honra de submeter à elevarte l!onsideração de Vossas Excélência.:... acompanhado de_ Exposição · ; Motivos
do Senhor QM!n!stro de Estado das Relações Exteriores, o texto
das notas trocadas com o Governo da República do Chlle, em
Sant!"go a 10 d"' outubro de 1980, que Introduzem mod!ficaçõe~
ae Convênip -sobre. Transporte Mariti·mo, concluido entre os dois
paáse& a !15 de abril de 1974.
Bta.sllla.. 19 d<> novembro de l980. - João Figueiredo.

lQ

de outuhro de 1980.

A Sua ,Excelência o Senhor Renê Roj as Galdamcs.
Ministro de Relações Exteriores da República: do €Y'nilc.

Senhor Ministro,
Tenho a honra de acusar recebimento da nota cte Vo _sa Excelência datada de 10 de outubro de 1980, rela ti•:"' "· :..uud1ficações
que o Governo da República do ,Chi e prc.põe sr>- ·m introduzldas
no Convênio de Transporte Marítimo entre o Brasil e o Chile, cujo
teor reproduzo a segu1r:
"Senhor Ministro,
Tenho a honra de propor a Vossa Exr-elênc1a, no que
concerne ao COnvênio de Transporte Marítimo- concluíd'O
entre a República Federa ti va. do Brasil e a República do
Chile, em 25 de abril_ de 1974, que passou a vigorar em 8
de janeiro de 13715, e- de &eord·o com o dispo.sto em seu
Artigo xxvm. inciso !, as seguintes modificações:
1. Acrescentar, ao final do preâmbulo, o seguinte
parágrafo: "Reconhecendo a necessidad-e de o-ferecer aos
uSU.-ái'iOs- Um serViçO maritimo eficiente e oportuno".

2. O.s Artigos que se enumeram a seguir seriam redigidos da seguinte forma:
Artigo 1, parágrafo 5: "O transporte de petróleq e seus
derivados liquidas por destilação primária:, assim càmo de
gás natural liquefaito ficará fora do íl.m.bito do presente
Convênio".
Artigo 3: "A apli,::...,;ão do presente convênio não implicará discriminação de carga, nem ocasionará demora,
nos embarques, superior a 4 dias para produtos perecíveis ou de rápida deteriora;çãD, e de 15 dias .para o resto
das cargas.
"O .prazo de espera so contará a partir do dia em que
o embaroador possa. ter, comprovadamente, a carga à disposição- do arn1ador".
Artigo 4: "0 embarque em na:vios de terceira bandeira
deverá ser autorizado, quando não h.ouv·er disponibilidade

Outubro de 1981

Quinta-feira 22 5635

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC'IONAL(Seção H)

de embarque em navios q.e tbandeira chi.lena ou brasileira.

Durante o ano, entretanto, diversos fatores ocasionaram a
necessidade de fluxos adicion~is de recursos, os quais, por sua
magnitude, não puderam ser integralmente supridos por fontes
não-mo.netârias,· provocando, assim, a emissão adicional ge papelmoeda, especialmente com vistas a evitar que o rigido cumprimente das metas estabel<iéldas acarretasse problemas de liquidez na
economia com reflexos negativos sobre a produção e o emprego.
O principal canal de expansão. adicional da oferta, de moeda
foi o gasto r~alizado com o subsídio ao consumo de derivados de
petróleo, determinado pela necessidade de repassar gradativamente aos preços· internos os efeitos do choque decorrente das
elevadas variações no preço internacional do produto. A diferença entre os preços d~ a-quisição no mercado externo e. os da
comerciallzacão interna dos derivados obrigou a sucessivos e volumosos adiãntsmentos ao Conselho Nacional de Petróleo, da ordem de Cr$ 14<1 bilhões.
Além disso, com vistas a evitar maior desequilíbrio na balança
comercial e a próporcionar a normalidade do abastecimento lnterno, determinados setores foram eleitos como prioritários, recebendo apreciável volume de recursos por intermédio dos empréstlmo3 do Banco do Brasil e dos repasses do Banco Central, realizados
com base em diversas determinações· do Conselho Monetário Nacional.
No setor rural, especial destaque coube às operações de custeio
agrícola, cujo crescimento alcançou até 26 de novembro último,
Cr$ 114 bilhões. Na área do comércio exterior. os créditos de> Fundo
de Financiamento das_ Exportações (FliNEX) se eXp~ndiram em
Cr$ 49 bilhões. no mesmo periodo, enquanto os repasses para· a
concessão de empréstimos destinados a apoiar Gt produçã._o de bens
exportáveis cresceram Cr$ 26 bl!hões.
Em conseqüência, até 28 de novembro já se havia emitido
Cr$ 80 bilhões (9,97% do saldo dos meios de pagamentc em 31
de dezembro de 197!J), As perspectivas de novas emissões até o'
final do ano . (principalmente no mês de dezembro quando, tradicionalmente, mais se intensificam) permitem concluir qu-e o
limite legal será ultrapassado no corrente exercício.

nos prazos estabelecidos no A,rtigo 3.0 para as cargas indi-

cadas. Esta: autcrizaçãG será concecl:ida pela autoridade
marítima. competente do pais de emhallque, mediante prévia solicitação do em1barcador'~.
Artigo 12: "As tarif<>s de fretes, que forem estallelecidas, deverão ter, para pode;rem viger, a. aprovação d'as
Autoridades marítimas competentes das Partes. Contratantes, salvo se uma das Partes notificar à Outra su.a de-Cisão de não submetê-las à aprovação das respectivas
Autoridades".
3. · No ca.so ~ o Go-verno· da República Federativa do
Bra.sil concordar com a:s modiof!Ciações anteriomnente assinaladas, tenho a honra de propor que esta oota e a de
resposta de Vossá Excelêncla, em qu~ expresse a concordância de seu Governo, oonst!tuam pa.rte integrante do
Convênio sobre Transporte Marítimo entre a República
do Chile e a República Feduafiva do Brasil.
Aproveite a oportunidade para reiterar a vossa Excelência os protestos da minha. mais alta consideração."
2. Apr.az-me inform.'ar Vo.ssa Excelência da' concordância do
Governo obrstsileir'o com a proposta contida na nota em apreço, a
qual, junta:mente co:in a presente r~"'})).s:.ta, con.stitui acordo ModificatJvo d.o COnvênio sobre Transp<lrte Marítimo e·ntre a República Federativa do Bro.sll e a Repúb!ie:> do Chile, de conformidade
CC>!11 as disposições de seu Artigo xxvm.
Aproveito a oPOrtunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos da: minha mals alta consideração. - Ramiro Saraiva
Guerreiro.
(As Comi.~slies de Relaç6es Exteriores e de Transportes, Comunicaç6es e Obras Públicas.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 36, DE 1981

(N<J 99/81, na Câmara dos Deputados)

Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que
autorizou emissões adicionais de papel-moeda em 1980, até
o limite de Cr$ 7o:ooo.ooo.ooo,oo (setenta bilhões de cruzeiros), na forma da legislação em vigor..
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica homologado o at<> do Conselho Monetário Nacional que autorizou emi.ssões adiçionais de papel-moeda no exerclcio de 1980, até o limite de Cr$ 70.000.000.000,00' (setenta bilhões
de cruzeiros), na forma do que d~spõe o inciso I do art. 4.o da Lei
n. 0 4.595, de 31 de dezembro de 1$64, e em atendimento a solicitação e razões constantes da Mensagem n.o- 671, de 30 de dezembro
de 1980, do Poder Executivo.
Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
1

MENISAGEM N.0 671, DE 1980.
Excelenti.s.simos Senhores. Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 4.0, item I, in fine, da Lei n.o 4.59'5) de 31 de
dezembro de 1964, e da anexa Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, tenho a honra de solicitar a Vossas
Excelências a homologação do COngresso Nacional para a emissão
de papel-moeda autorizada pelo Conselho Monetário Nacional, no
corrente exercicio, no valor global de Cr$ 70.000.000.000,00 (setenta
bilhões de cruzeiros) para atender à.s atividades produtivas do Paí.s
e à circulação da riqueza nacional.
Brasilia, 30 de dezembro de 1980. - João Figueiredo.
E:XPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O 376, DE 29 DE DEZEMBRO DZ 1~80,
DO SEJ'!HOR MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideraçiio de- V9ssa
Excelência as razões pelas quais o Conselho Monetário Nacional
autorizou a emissão de papel-moeda, no corrente ano de 1980,
em valor superior ao limite de dez por cento dos meios de pagamento exi.3tentes a 31 de dezembro do ano passado, previsto no
item I do art. 4. 0 da Lei n,o 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
Em sessão de 6 de março deste ano, ao aprovar o Orçamento
MonetáliO para 1980, aquele Colegiada traçou as diJ;"etrizes. d~ política m~metária e creditícia para o corrente exe~cício, obJetivando adequar o nfvel da demanda aos propósitos de desacelerar o
ritmo inflacionário e ajustar progressivamente o balanço de pagamentos, sem prejuízo da manutenção de razoâvel crescimento
da economia.

<

Nessas ·condições, solicito de Vossa Excelência o encaminhamenta .de mensagem ao COngresso Nacional, para que homologue
o ato do conselho Monetário Nacional, que autorizou emissões
adicionais de papel-moeda em 1980, até o limite de Cr$ 70 bl!hões,
com fundamento no item I do art. 4.0 da Lei n. 0 4.595-, de 31 de
d€zembro de 1964.
Aproveito a oportunidade para renova; a Vossa Excelência
os protestos do mais profundo respeito e consideração. - Emane
Galvêas, lv11nistro da Fazenda.
LEGISLAÇlf.O CITADA

LEI N, 0 4:595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1004
Dispõe -sobre a Política e as Instituições 1\-lonetárias,
Bancárias e Creditíeilas. Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências.
Art, 4.0 Compete. privativamente ao Conselho Monetário Nacional:
I - autorizar as emi.ssões de papel-moeda (Vetado) as quais
ficarão na prévia dependência de autoriZação legislativa, quando
se destinarem ao financiamento direto, pelo Banco central da República do Brasil, das operações de crédito com o Tesouro Nacional, nos termos do artigo 49 desta Lei.
O ConselhO Monetário Nacional Pode, ainda, autorizar o Banco
Central>da República do Brasil a emitir, anualmente, até o limite
de 10% (dez por centc) dos meios de pagamentos existentes a 31
de dezembro do ano anterior, para atender as exigências das atividade.s produtivas e da circulação da riqueza do País, devendo,
porém, solicitar autorização do Poder Legislativo, mediante Mensagem do Presidente da República, para as emissões que, justlficadamente, se tornarem necessárias 'além daquele limite.
Quando necessidades urgentes e imprevistas para o financiamento dessas atividaões o determinarem, pode o Consellio Monetário Nacional autorizar as emissões que se fizerem indispensáveis, solicitando imediatamente, através de Mensagem do Presidente da Repúbhca, homologaçil.o do Poder Legislativo para as
emissões assim realizadas;
II ....,. estabelecer condições para que o Banco Central da República do Brasil emita moeda-papel (Vetado) de curso fe>rçade>,
nos termos e limites decorrentes desta Lei, bem como as normas
reguladoras do meio circulante;
m - aprovar os orçamentos monetários, preparados pelo
Banco Central da República d? Brasil, por meio dos quais se estimarão a.s necessidades globais de moeda e crédito;

(As Comisslies de Constttuição e Justiça, de Economia
e de FinançaS.)

5636 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC'IONAL (Se<;ào II)

DOCUMENTO ANEXADO AJ:J PROC\ESSO :00 PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 90, DE 1981 (ART. 285, § 2.0 B,
:00 REGIMENTO INTERNO).
'

PARECER
PARECER No 988, DE 1981

Da Comissão de Economia

Sobre o Projeto de Resolução n. 0 ~. de 1981, que autofiza o Gover~o do .Es_tado do, tpiauí'la :elevar em ,.. ~ ....... .
Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e ~Uàtro milhões

Cjn.qüenf-3. ~ três lnii e cem ~iros), .o !montante de sua.
dív:ida oonsolid:i.tla in11ema.
Relator: Senador Bernardino V1a.na
A proposta em epígrafe já foi e~aminada e aprovada por esta
Comissão e pela Comissão de Constituição !; -.n.1stiça.
Na Comissão 'de Economia, fui. relatór, qu.ando emiti parecer
favorável, .concluindo por apresentat, em 12-8-81, Projeto de Resolução, que não mereceu acolhida do nobre Senador Alberto Sllya,
pois que sollcitou vista do processo~
Examinado e devolvido no prazo reguJ.a~entar, sem apresentação de voto em separado, o parecer é aprovado,· com v'otb vencido
do Senador piaulense.
Em 24 de agosto de 198!', "é o Projeto de Resolução, que recebeu
o n.O 90, de 198:1, incluído na 10rde.m do_Dia ~,por falta de_quoruz.n,
permaneceu até ·O dia 14 do cor;o))~ie~ guando; atendendo ao RQS
341, subscrito pelos LícLeres Eveláslo. Vieira, Nilo Coelho e Humberto
Lucena, foi retirado da ·pauta, pelas razões _que expõe, para .seu
reexá.me :por .esta .co:rx:tLssão..
.
AS rázõeS não•foram eliplic!tada.s rio. tequet!~ento citàdO,.mas,•
segunda me ínformou q sena<ldr Alberfu .Silva, gQStaria que a· parcela de Cr$'.179:779.000:,00 {cento~ setenta e nove milhões setecentos e setEnta e nove mil cruzei17osl destinada a. suplementação da
·operàção n.o 2.581/77 · - FAS, Já' contratada, para construÇãq do
Estádio p:ímpico de Ter..,iqa (0 ALljERTJIDl, . fo!'S<' melhor detalhada.
~
~
.~
Após' entrar etn. entendimentos com o- Sephor Secretário de
Obras e Serviços Públicos. do' 'PiaUí e corri a _Caixa Econômica
Federal, aCJ.ui em Br_asília, foram-me fornecidos os d~dos solicita-:
· dos que, _em ofício de 19 'do corrente, os encaminbe~ a~ Excelentí.s:-slmo- Senho':r Senador JB.rbas Eassarinho; DD .. prf.s1dente d_o Con·gresso Nacional, e cujas cópias- ficain:--fá:iehdo parte deste Patecer,
que passo a' tta.nscrever:
Cl"$1.000
Usos
118.0·19,4
Construção .... - ........................ .
63.758,2
z. Urbanização........- .......... , .. _......... ,. 179.77'1,~
Subtotal . • .............,".· ........ · · .. · ·· · · · .. · ·
10.902,0
3. Saldo do contr.ato anterior ............... ..
19{).679,6
Subtotal ......... ,._ .................. ..
a. Total geral do empréstimo em março
de 1981 ...... _............... ,. .......... , .. 19{). 679,60
b. Efeito _inflacionário durante o período de
63.W5,40
construção -. . - .... ~ .............. -- .... -·
254.315,00
Total ......... ., .........._............... .
Fontes
170.779,0
1. !Recursos do ~FAS ...... - ............. ..
74.536,0
2 . Recursos Proprios ( Mado do Piaui)
254.315,0
Tótal ................................... ..
com estes esclarecimentos q~e. a. meu juizo, são satisfatórios,
mantet>ho o meu Rela·tõrlo anterior que cpncluiu por Projeto de
. Resolução favorável à. concess~o .da aútorlzação para que o Go·
·vemo· do 'EStado do Plàní ·...uménte a sua divida consolldada lnterna em Cr$ 634.053.100,00 '<seiscentos.<; trinta e quatro milhões
cinqüenta e três mll e cem cruzeiros),
l!: o parecer.
Sala das ·comissões, :11 de outubro de 1981. - Lulz Cavalcante,
Presidente em exercício -<lk:rnardlno Viana - Relator; Arno
Damiani - Gltbrlel Hermes ~ Alberto Silva - José Llns.
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Brasília. 19 de outubro de 1981.
Senhor Presidente,
De acordo com a determinação de Plenário do Senado Federal
estou enc~minhando, para ser juntado ao dossiê relativo ao Pro~
jeto ~e Resolução n.O 90, de 1981. o Plano de Aplicação dos recursos
a serem aplicados na conclusão do Estádio Olímpico de Teresina
o Albertão, no qual se põe em destaque a parcela de Cr$ 179.77ÍI
mll, uma das relativa.s ao empréstimo de Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro milhões, cinq·üenta e três mil e cem cruzeiros) de cuja autorização· ao -Senado Federal o Estado do Piauí
está a solicitar.
Requeiro, pois a V. Ex.'t., a juntada, na form.a regimental.
Sem outro assunto, aproveito a oportunidade para renovarlhe protestos de estima -e consideração. - Senador Bernardino
Viana.
Exm..0 Sr.

Senador Jarbâs Passarinho
DDc Presidente do Senado Federal
Nesta

y_L_~~Q__D_L~l-_I_C~Ç,AO DO"S RECURSOS DE'STINAOOS li
_C,ON""_US3_0.. D.Q. E_STMIO bLH1PICO DE TERE SINA - "ALBERTM"

us o s

Custo ·Inicial
(SET/80)

Correção
('·lAR/81 I

rm:AL

1. Construção

85.143.0

30.876,4

116.019,4

2. UrbanizaÇão·

~._7_~-

2§..,_9 6 8_,l

~758,2

B.1.933,cr

47.844,6

171.777,6

'S~btota1

3. Saldo do Contra
to Anterior(l977)

Subtotal

8.090,0

139 .. 933,0

2.902,0'
50.. 746,6

a. Total Geral do Emprêstimo el\t março· de 1981
Efeito Jl!·flacionãi-io dura.nte o período· de
Construçao

'1 o. 90t. o
196.679,5~.
190.679~6

h.

T"DNTES

1. 1 c-cursos do =F As

179.779,0

2. 1.'~cursos Pt'Õpdàs (~~~a·do'·~O•.P.itl!,í)

.J~,x~.~

Teres(i,n. a(.P!.). ·16 de outubr.o de 19.81

t..f3-~~'.,_.......o

/: -c:'l_·-c

..º-
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

I

n_:.c~o_,o:

O Expediente lido vai à

publicação.
Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. I 9-Secretário.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO

A

cia. ao Trabalhador Rural.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Acrescentacse ao art. 12 da Lei Complementar n.• 11,
de 25 de maio de 1971, o seguinte parágrafo único:
~·Parágrafo ~lc~.
Os_ estabeleclmentos hospitalares
de localidades próXimas ·qu-e recebem auxilio ou subvenção
oficial, sob qualquer modalidade, são obrigados a acolher
e a dar atendimento médico a casos graves de trabalhadores rurais que não tenham podido ser tratados adequadamente em virtude de acanhados recursos no m-eio em
que se encontram sindicalizados."
Art. 2.0 Esta Lei Complementar entrará. em vigor na data de
sua publicação.
.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Acolho, com o oferecimento deste projeto à consideracão da
Casa, sugestão enviada pelo presidente ~o Sindicato Rural de Carolina, Sr. Ruy Alcides de Carvalho.
O objetivo da medida, que fica claro da própria leitura fio
texto mandado acrescentar à Lei n.• 11, de 1971 (Lei Complementar), em forma de parágrafo único ao art. 12, é determinar que
os hospitais localizados proximamente ao meio rural recebam, obrigatoriamente, os trabalhadores que, em virtude da gravidade dos
casos, não possam ser tratados convenientemente onde residam.
Ditos hospitais, uma vez que recebam auxílios ou subvenções oficiais, sob qualquer forma, não poderão recusar referido atendimento.
Na verdade, a assistência mé.dlca da previdência socóal rural,
tanto quanto da previdência social urbana, é prestada em conformidade com a Úlsponibilldade de recursos. Este fato aliado à
sobejamente conhecida carência de facultativos ou estabelecimentos hm·pitBlares em todo o Pais, principalmente no meio rural faz:
que ~ assistência médica ao tra~,~dor rural seja a mais precãria
passivei. Quando o caso é gr~~-it·.~. coisa fica ainda mais complicada, poi~ difícil será enCOJ.\!t'.me~i nosocômio que queira ou que
possa recebe-lo.
·
Cremos que as dificuldad-é'lf:~:~.:.serão removidas por Inteiro
com a só aprovação do projeto 1infitS temos também a convicção

É~A ,_..:-r-~ 1\~~- ME::-<sAu-.L:-:-:-~::..

;; .

&3t

I·

d

- J .:. .

i

de que só o fato de a obrigatoriedade ser _consignada expres$2.mente em Ie~ 1!,...a:l!G'rll'!l1tãj;:Jnsttt"ll'!!rÔ\IS/'.UO}lt>ttijLlll:res a pensar
por duas vezesSie!~'rteusai! o Mé&!bfi~.,..mz, trabalhador,
rural em estado grave. Esses, de_ sua parte, em- virtude da dispo- ·slcão legal cuidarão de melhor exigir seus direitos, principalmente
air~vés de' organismos sindicais ..
Sala da§-'!!é~sll'i>ál I'J!o(dí,l oútblirà'Itl eli!:lJ..i.lfi'lion Carneiro.
LEG11JLíl.Ç'.IJ1YCtT~(~A'"

No 312, DE 1981 (COMPLEMENTAR)
~reScenta dispositivo à Lei Complementar n.o 11, de
25 de maio de 1971, que instituiu o Programa de Assistên-

a

1

...

·-· .H:'PE_

,r.Er.PO!Ill'~:-,N;?
2~ D:E _MAIO. DE 1971
~ ...... ~-;':'"~·-· ......... ~ .. --- .· -~·- ... -.
........ ~:- .......... _.: '·.·.·-~ ....... .

•••••••••••••••••• ·•••••••••••• ;: \' ·- ~ •

~.

- : .-•••• '~ .... •--,;J·•• • ·.- ............. .

Art. 12. os seFViços d~ sa.ú!l~ .serão l?res~~jí~s âosõe;neflciários. na escala que perm1tirexfr_.: tm reelll'SOO ··.orça'Il:'Umtliri'OO do
. Fltl!NialJEA>L(:If!llll: .reg!n:te ·:de. w:!J.t)ll,cilade tota). ou. par~! a!, segup.do a
renda familiar .do trabalhad!>J:' Qjl;· <!epe!l'!ente.., .
........ -'f ••••••.,:; . . . .
!>
• • • --.r ...
.. •,· .· ·.;; : ·::....:.,· ...
· (Ali ,Co1l'li>siie.s <!e Cili!z~~f4t.e, Ju<fiça_~ cJ.e. I,.egislação
·'Sacltll e. de Sa.Me,(
~·l~lt'; e•~

f·F,-"•• :. ~ .: ~- ·,

~

":~.::.~

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 313, DE 1981

Suprime a expressão: "entre -pessoas cuja. difei:ença. de
tempo- de serviço não for superior a dois anos", contida

no parágrafO 1.0 do art. 461 da CLT.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.• O parágrafo 1. 0 do ar.t. 461 da Consolidação daS Leis
do Trrubalho, Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de maio de 1943 pas.'la
'
"Art. 461.
§ 1.0 Trabalho de igual valor, para os fins deste Capitulo, será o que for feito com igual produtividade e. com
a_ mesma perfeição técnica."
Art. 2.' Esta Lei entrará. em vigor no. data de sua publi.ca,ção
revogadas as disposiçõ~s e~ co:z:trário.
,
-·
.
'_

a vigorar com a seguinte redação:

'Justificação
O artigo 461 da CLT tem coma objetivo centrai regulamentar o

preceito constitucional, que reproduz a regra clássica:- trabalho

i-gual, salário igual. Por esta razão, deve ser suprimida a incoerên-

cia resultante da expressão Hentre pessoas cuja diferença de tempo
de serviço não for superior a dois anos", contida na parte final do
§ 1.0 do m•encionado artigo, já que com base na mesma estabeleceu-s-e em nosso organismo prodÚtivo todo um sistema d~ diferenciação salarial entre trabalhadores que realizam idênticas funções, cumprindo, ademais, com as eJdgências previs_tas no mencionado artigo no sentido de qui as funções sejam executadas com
Igual produtividade e com a mesma perfeição técnica.
·Essa situação é, a todas luzes, contraditória com o espírito do
artigo citado, devendo, portanto, ser corrigida.
Sala das Se.ssões, 15 de outubro de 1981. - Pedro Simon.
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Ll!JG!SLAÇAO CITADA
DECRETO-LEI N.O 5.452, DE 1.0 DE MAIO DE i945

..

Aprova a ,CollSI(JoÚda.ção das Leis d& T.ra.baJho.

·-~

.. ...... ..................... . "'• .......·..................... _.
~

~

·~

Sendo idêntica a ftinção, a todo trabalho de igual
valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corr~sponderá igual salário, sem dlstlnção de sexo, nacionalidade ou
idade.
§ J.O TrabalhO de igual valor, para OS fins deste GapÍtUlO, será
o que for feito com igual produtivid~de e c_om a mesma perfeição
técnica, entre pessoas cuja diferença· de tempo de serviço não for
superi-or a dois anos.
§ 2.0 Os dispositivos deste artigo não pr<!Valecerão quando o
empregador tiver pessoal organizado em quadro de ca:~;relra, hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios de antigüidade e merecimento.
§ 3.0 No caso do parágrafo an-terior, as promoções deverão ser
feitas alternadamente por mere;cimento e por antigüidade, dentro
de cada categoria profissional (Redação do art. e §§ L. n.o 1. 723 1
de 8-11-52, DOU 12-11-52, LTr 17-83).
§ 4.0 o trruba!hador readaptadq em nova função, par motivo
de de<ficiêncta física ou mental atestada pelo órgão oompetente da
Previdência social, não .servirá de paradi-gma para fins de equiparação salarial ( § 4.0 incluído pela Lei n.O 5. 798, de 31-8-72, DOU
A.rt. 461.

4-9-72, LTr 36/829):

.

.

(As Comíssões_de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças)
PROJETO DE LEI DO SENADO No 314, DE t9RI

Jntroduz .modificação na Lei n.0 605, Ide 5 ·11<> janeUp
de I9'oi9, Q.ue dl"'spõe sobre o :repouso 'sema.nal •rea:íl\liÍ-erado.

o.. Congresso. nacional

d~creta:

Art. 1.0 o art. G.O da Lei n.0 6a5, de .fi_•deja)lei;o <!e <1'9®, passa
a vigorar ,com as &eguintes ..alterações:
"Art. 6.0 O repml.So semanal remunerado::ser4 de~o
ao trabalhador na .prqpar&ão de 1/6 para cada periodo
completo de 8 ·lolóol:!w:r.lLS trabalhadas ·na séttrana !mediatament-e ante:rtor.
§ 1.0 'Não setão ·consideradas, :para er.!ito .do repouso
semanal remunerado, as fa:ltas dadas· pJr ri:totivo justifi...
cado, assim oEntendidos:
•••••••

~

• - • • • • • • • - •• - • • • • • • • • • • • • • • • • •

~

- ! ••

~

••

-~

• • • • • • • • - •.•

Art. 2, 0 E<sta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. s.o Revogam-se as dis·posições- em cóntrãrio.
Justificação

Aqui, por sug·estão do Sr. Edson Luiz Marques, um projeto de
lei qu'e ob}etiva proporci·onalizar o valor do_ Repouso Semanal Remunerado.
Segundo a l·eg1slação pertlnen+e em vigor, o Repouso Semanal
R•munerado é devido ao trabalhador desde que "tenha ele traba:hado todas as horas da semana correspmidente". Isso acarreta
certas desvios e faz com que, ~ prâtica, cometam-&e injustiças.
Por e~emnlo: _caso um trabalhador falte a..o serviço (ou mesmo
chegue com atraso maior ·do .que J~z m:mitos, .11~ _grande maioria
das empresas) eni um ünico dia, 'Perde o t!J::oeito ao '\l'3.lbr total do
RSR correspondente. O justo seria que o valor do RSR fosse .p:toporeionalmoffi:-1-l:e s-r-.ed!-ta-d-o .ao--trabalhador-:-- -1t6_""'.para- cada --oito ho_,.
ras trabàlhadas. Isso eliminaria e.ssa. prática até matematicamente absurda (&em considerarmos, o que é muito- mais importante,
seu aspecto social) de se efetuar um desconto \<>tal de algo que
é conquistado de forma proporcional, dia por dia, pelo citado motivo.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 1981. - Orestes Quércia..
LEG!SLACA:.o'. C!TADA
LEI N.O 60s;· DE 5 DE \J'ANEJRO DE 1949

Dispõe sobre .o repouso semanal remunerado e o pa.gaDlento de saláiio n.oS dias feriados ctvls Je religiosos.
·-·· ......
...... --· .. ·.· .............. •.··· ..
Ar'·· 6.0. Nãô .!'1)rá' ~ey!da a remuneração "quan<;~o; sem motivo
justificado, ·o· eiripregado não tiver trabalhado .durante toda a semana antel'ior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho.
§ 1.-0 São motivos justificados:
a) os previstos .no art~ 473 e. seu parágrafo úniço da. Con.solidação das Leis do Trabalho;

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

~·.

-~-·-

-~

-~
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b) a ausência do empregado, devidamente ju.stlficada, a critério .da. administração do. estabeleelmento;
c) a .~!Sl;ção do serviço nos ãias e.m 'tllie, pot conveniência
do empregador, nãô tenhá. havido trabalho;
d) a, ausê-I+_cia .do empregado-, até três dl·as co~eutivos, em
vrrtudé de" seU:' c.Salnento :·
e) a falta ao serviço eom· fundamento· na·lei sobre· acidente
tio trabâlho;
f) ..llo doença :<lo.. ~mp~egaqo, devidawente· compro'(a<la..
·rAs. Comissões de. Canstltulçã.o e Justiça, ãe Legíslaçfio
Socíal e.ãe llln,a,nças.!
O SR. PRESIOENTE (Jarbas Passarinho)- os projetas que vêm de ser
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a_ mesa, requerim~nto que será lido pelo Sr. 1"'-Secretãrio.
E lido e (/eferido o seguinte
REQUERIMENTO N• 349, DE 19RI

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
De conformidade com o que faculta o art. 239, item I, letra .. b" do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas as seguintes in·
formaçôes ao Poder Executivo, relativas ao Ministério da Previdência e As·
sistência Social, considerando encontrar-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei n9 22(81 (CN), que "ftxa novo limite máximo do salário de contri~
buiçào e dá outras providências":
I. Qual o "deficit" financeiro do Ministério da Previdência Social até a
presente data, no ano de 1981;
2. Quais foram as despesas globais do Ministério da Previdência e Assistência Social nos anos de 1979, 1980 e 1981 até a data atual, com os seguintes
órgãos:
a! lNPS:
h! lNAMPS:
C) lAPAS:
di FUNABEM:
e/LBA.

3. Qual foi o montante dos recursos transferidos a outras instituições
públicas e entidades privadas no período citado no item anterior,
relacionando-o nominalmente, juntameilte com as respectivaS datas destas
transferências:
4.__ NQ período citado no item 2, quais foram os credenciamentos de médicos e in_stituições hospitalares e de exames complementares realizados,
cspccifil.:ando-os nominalmente c indicando datas, localidades e montantes;
5. Nos anos de 1980 e J98l até a data atual, quais foram as despesas da
Previdt!m:ia Social com beneficiários e aposentados que percebem até 3 sa~
lúrios mínimos. e que proporção representaram em relação às suas despesas
totais com benefícios.
6. RelaçUo completa dos processos de fraudes na Administração interna
e na prestação de serviços médicos, abertos pela Previdência Social, relativos
a todos os órgãos que lhe são subol-dinados, citando detalhadamente:
a! Nome do envolvido;
h I Órgão a q uc está ligado;
cJ Montante e quanto representa cm relação à despesa da Previdência
Social:
di Se o processo foi concluído e; caso positivo) quais as providências
adoli.ldas pelo M PAS:
7. Quanto o Ministério da Previdência e Assistência Social pagou deju~
ros bancários no período 79/81 até a presente data.

Justificação
São por demais contraditórias as informações emanadas de autoridades
ligadas ao Governo, relativas ao montante do propalado "deficit'' na prestação de. serviços assistenciais e previdenciãrios.
Estando em tramitação nesta Casa do Congresso o Projeto de Lei n9
22/81 - {CN), que altera os valores contribuição à Previdência Social e tenho em vista declarações do Senhor Ministro Jair Soares de que documentos
por mim apresentados no Senado Federal, provando favorecimento e tráfico
de inOuência na área daquele Ministério, foram selecionados de acordo com
minhas conveniências, requeiro as presentes informações a fim de que serestabeleça a verdade, e, através das informações solicitadas, possa o Congresso
Naciqnal analis-J.r com mais acuidade a real situação da Previdência Social.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1981. --Henrique Santillo.
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O SR. PRES!Df:NTE (Jarbas Passarinho) caçào que será lida pelo Sr. \'í'..:Secretário. -

E lida

Sobre a mesa, comuni·
---- · - · · ·

a seguinte

Brasília, 19 de outubro de 1981.
Senhor Presidente:
Na forma do disposto no artigo 86 do Regimento Interno, tenho a honra
de submeter à Vossa Excelênciu o nome do Senhor Senador José Caixeta,
para itttegmr. ~m substítuição ao Senhor Senador Benedito Ferreira, as se·
guintcs Comissões:
- Cl1missào de 1\gricultum, na qualidade de Suplente:
- Cnmissfio do Distrito Federal, na qualidade de Titular;
- Cnmissão de Economia, na qualidade de Titular:
-- (\Jmíssi'io de Municípiq.s, na qu~tlidade de Suplente; e
- Cnmissâo de Segurança Nacional, na qualidade de Suplente.
Arroveito a oportunidade para renovar a Vossa Excdência, protestos de
estima c considaaçào.- Bernardino Viana, V ice· líder do PDS no exercício
da liderança.
O SR. PRESIDE:'\ITE (Jarbas Passarinho) - Serão feitas as substi·
tuições solicitadas.
Sobre u. mc_sa, requerimentos que serão lido~ pelo Sr. {'?.Secretário.

Sâo lidos ,, tkferidos os seguintes

REQl'ERIMF:NTO N• 350, OE I98I
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Com apl1io no Regimento, o senador que este subscreve requer à Mesa,
lhe scj<~m fornecidas us seguintes informaçõeS:
a! R dação, por Estado, dos empréstimos Concedidos em 1979, aos município:.;, com indicação das importâncias e data em que foram votados pelo
Senado:
h! Igual pedido com referência ao ano de \980;
('I IdCntico pedido com referência ao ano de 1981;
di Rdaçâo dos empréstimos concedidas aos Estados referidos acima.
Sah1 das Sessões. 16 de outubro de 1981.- Dirceu Cardoso.
REQl 1 ERI~IENTO

N' 35I, OE I98I

Ext.:dl."ntissimo Senhür PresídCntC do Senado Federal:
Apníadq no R(.!gimento da Casa, o senador infra-assinado requer à Me·
sa, lhe ."iejam fornecidas as seguintes informações:
u 1 Rdaçiio dos empréstimos concedidos pelo Senado, aos Estados e Mu~
nidpios. durante os anos de 1979, 1980 e 1981, com indicação por Estado (no
t.:asu dos municípios). valor de ~.:ada um deles e total geral de todos os emprés·
ti mos ~om indicuçào da importúnci~t tOtal eiTI cruzeiros, cm dólares e em mar~
cns ou outra moeda estn.mgeira.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1981.- Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requerimento que serú lido pelo Sr. J'í'.Secretário.
E !Mo o seKuime

REQtiERIMENTO N' 352, DE I98I
Em 19 de outubro de 1981.
Senhor Presidente:
Na quulidade de Vice-Presidente, no exercício da Presidência, da Com is~
são de Inquérito sobre o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, criada através da
Resolução n"' 69, de 1978. venho, pelo presente, so\ícitar a Vossa Excelência a
prorrogução do prazo concedido a este Õrgão até o dia 5 de dezembro do cor·
rente_ ano.
Aproveito a oportunidude P<Jra renovar a Vossa Excelência os protestos
de cslima e consideraçiio. - Pa.çsos POrto. Presid~nte da CPIAN.
()SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento que acaba
de ser lido é daqueles cuja natureza exige a votação imediata.
Em volaçào o requerimento.

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a

prazo for vencido sem que o relutórío fique pmnto, talvez no pn.J:-.:imo ;tnn o
apreciemos. E o rróximo ano. sendo um ano eleitoral, é, possível que o Sen<tdo não torne eonhedmento das t.:onclusões da Comissão Parbmentar de ln~
quéritLl.
T c mos not:.tdo que, ultimamente, desde que apelamos. via Senado. par;\
o Tribunul de Contas, a fim de que pudéssl!mos obter informações que dt: ou·
tm maneira a Comissão não conseguiria obtt.!r, isto é, o ~usto, o preço, ü \a~
!o r, a imrortúncia total em que ficou Angra l. j[l cm concluslio. jú pronta.
cnm a ~arga de ~.:ombustívd nuclear. Pare~.:e que nos primeiros dias de de·
zcmhro vai entrar cm oper<tçào, naturalmente com testes de oper;lç<l~), para
que no ano que vem. c:Heja cm plena carga. Pois bem. Não conseguimos obter
essas informações. Recebi um ofício com informações solicit;.tdas JO Tribun~ll
de Contas da UniUo, quer Jiicr. da tv1cSa. via Tribunal de Cunt:1s da União.
~ta:-.. L.'omo o Sr. Prcsiâentr..: não se dignou informur duque t.:ünsta esse <.:xpc~
dientc. eu não o abri até ;_tgora. Já o tenho há 8 dias em mãos; nele estú escrito
"cünfidencia\'', hJi~mc entregue sem nenhuma formalidade, sem nenhuma
explicJ.ção, sem nenhuma informação a respeito do que se trata, do que seCO·
gita. EnCiü. está aqui aberto.
O SR. PRESIDE:"JTE (Jarbas P:.~ssarinho) - É fú.cil, Senador Dirceu
Cardoso. Dentro hú um documento do Tribunal de Contas que é confidencial. Pl1r isto. tive que dar tratamento confidcm:ial. Só o Tribunul poderá des·
qualificar 0 documento. Ali(ts. não vi razão- vou antecipar a V, Ex~. uma
vez que o recebi- não vi razão de ser confidencial. Mas, como não é meu o
direito de de5qualifícar, a origem é que pode desqualificar, V. E.x• então recehaú nas mesmas condições. Era a explicação a dar.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pedi J.té que o Presidente ocasional da
rvtesJ. rubrkasse a auréola do oficio. com a data- dia 9·10·81. Portantü. são
d0ll! dias, não abri ainda. !\las é um documentü que se refere- já que está
presente aqui o Prçsidcnte da Comissão - a informação nucleares. Porém,
como veio confidencial. nD.l1 o abri ainda. A& informações me foram presta·
da.-;, me satisliLeram c vou abrir.
Desejt) solicitar do Presidente da Comissão pro\·idências, porque há informações que nós não tivemos. Nós vamos encerrar a C omissão, depois de
doi:. <.~nos. inc!usivejú não sou mais da Comissão ... Mas sou Senador. Vamos
encerrú·la sem obter alguns dados. o cuslü do quilowatt LjUe. numa hora é
2.::.:00: n0utra hor<.t é 1.500. O próprio Presidente da NUCLEBR..\Sjá sedes·
ml:ntiu também. quand1) fe...: uma conferência, uma palestra, dizendo que era
de 2.800. No dia seguinte, reformulou dizendo que era 2.500. Quer dizer, eles
próprios n~o sabem o ~.:usto tot<.~l c final de Angra 1. Com esse custo final e-a
capacidade da usin~l. nós obteremos o preço do quilowatt que, nós consumi·
dores de ektricidade de rURNAS, vamos pagar. V. Ex~ Senador Passos Pôrto. não vai pagur porque não atinge o seu Sergipe, m<.ls eu que sou consumidor de rURNAS. vou pagar o preço elevado do quilowatt de Angra L
EntUo. antes de votarmos isso pediria um esclarecimento ao Presidente.
J-1:1 dados que nós não sabemos ati! hoje. Por exemplo, nós não sabemos
quantas estacas for<.ttn fincadas para Angra 2, mil e tanto, mil trezentos e tan·
to, depois tem uns excedentes, estacas de segurança, 38 ou 48 estacas flutuantes. Ninguém sabe o número debs, até hoje.

O Sr. Pas.1·o.\· Púrto- Se o Presidente ine permitisse, V. Ex• já está encaminhando a votação, não _é verdade?
O SR. DIRCEU CARDOSO- Estou.

O Sr. Passas PJ no- Se o Presidente permitisse, já que V. Ex~ aproveita
o encaminhamento d<.t votação e faz um exame geral da situação de Angra 1 e
Angra 1, devo dizer o seguinte: acho que esses dados V. Ex~ teria que obtê·los
na NUCLEBRÁS c não no Tribunal de Contas. Não é verdade?
O SR_ DIRCEU CARDOSO -

Como é?

O Sr. Passos Prirto- Digo s-obre os dados que V. Ex~ está querendo, da
composição de pre~os de Angra I, que V. Ex~ deverá obtê·los na NU·
CLEBRÁS e não no Tribunal de Contas.
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• acredita nas informações de
FURNAS'!

votaç~o.

O SR. PRESlllENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, para
encaminhar a votaçlto, ao nobre Senador Dirceu Cardoso.

O Sr. Passos Púrto- São fidedignas, sãO as informaçõeS de urna empre·
sa ao Senado.

O SR. OIRCf.ll CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, por diVerSas vezes o Senado
tem prorrogado o prazo de vigência da Comissão Parlamentar de Inquérito
que estuda c apura o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. Quero crer que o úl·
timo prazo terminará a 19 ou 5 de novembro, não estou bem certo. Agora, esR
tarnos votando um novo pedido de prorrogação para 5 de dezembro. Se esse

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, V. Ex• que é o Presidente da C o·
missão de Energia Nuclear, sabe em quanto ficou o preço final do quilowatt
que vai ser fornecido por Angra'?

O Sr. Passos Pórto- Eu tenho a impressão de que esse preço ainda não
estú definido, sabe V. Ex• que esse reato r está ainda em fase de experiência de
carga, só quando ele tiver-- aliás está chegando aqui o Relator, que ê -muito

5640 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se~ão II)

mais bem informado, pois está com todas as informações lá da NUCLEBRÁS- mas, a composição do quilowatt só depois que tiver o re3tor
em carga e cm distribuição comercial.
O SR. DIRCEU CARDOSO -Não! V. Ex• está enganado.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço que não aparteie,
pois se trata de encaminhamento de votação c o tempo do orador já está prestes a esgotar-se; V. Ex' poderá encaminhar depois.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, solicitei do Tribunal de
Contas uma auditoria, porque não creio mais rias informações de lã. Então, o
Tribunal de Contas ia lá verificar em quanto ficou o custo total da usina. Três
bilhões ou 4 bilhões de dólares dividido por 670 kw; o preço do kw é tanto, e
pronto acabou. E_uma operação que qualquer aluno de curso primário de
Sergipe, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro pode fazer, não precisa de engenheiro, nem técnico nuclear, nem físico nuclear, nem Presidente da NUCLEBRÁS. Mas, não sabemos o preço final do kw, nem o nobre Relator, que
está aí, talvez não saiba qual o preço final do kw de Angra l!
Por isso que eu só recebi as informações via Tribunal de Contas, através
de uma auditoria, e estão aqui as informações. Eu vou abrir e depois nós voltaremos ao assunto. Mas acho que quanto a prorrogar esse prazo, o nobre
Relator merece a confiança do Senado e da Comissão. Quer dizer, a H nós tivemos em prova a honorabilidade do Relator, do primeiro Relator, que foi o
Presidente da Casa, que se desincumbiu magnificamente do primeiro relatório parcial. Agora, a nossa confiança recai na pessoa do nobre Senador
Milton Cabral, que vai fazer o rc!ató_rio final. Creio que é um relatório de mil
páginas, ouvi falar, mas nunca vi- ele nunca me mostrou- mas fala-se de
mil páginas, são três ou quatro volumes, vai ser o maior relatório que esta
Casa já deu à luz, nos 151 anos de sua existência.
Então, esperamos que V. Ex' seja digno- e nós estamos certos que sim
-da confiança que a Comissão lhe outorgou, quando o escolheu para Relator.
Eram estas as considerações que eu queria expender com relação à aprovação desse novo prazo de prorrogação.
O SR. PRF.SIOENTE (Jarbas Passarinho) -

Em votação.

O Sr. Milton Cahral- Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral.
Solicito aos Srs. Senadores que se atenham à matéria, que se trata de um
pedido de prorrogação de prazo para a Comissão.
O SR. MlLTON CABRAL (Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A. propósito dessa matéria, hoje em votação, eu queria prestar um esclarecimento. Era meu propósito entregar o relatório nesses próximos dias, pois
jã está praticamente concluído, porém senti necessidade de fazer algumas verificações, porque recebi alguns documentos que apresentavam diferenças
substanciais, sobretudo com relação ao nosso potencial hidrelétrico e outros
detalhes que precisavam, realmente, ser conferidos, antes de submeter o trabalho ao exame da Comissão. --E também, levando em consideração que a Comissão precisa de algum
tempo para rcceher o relatório, examiná-lo, debatê-lo a fim de chegar a uma
conclusão, ainda dentro do período desta legislatura, por esta razão conversei
com os membros da C omissão, os atuais titulares e aqueles que pertenceram a
ela, e justifiquei a- ricteSSidade de se obter mais algumas semanas, a fim de
possibilitar, aos membros da Comissão; um exame detido, detalhado da volumosa documentação e do relatório.
Era esse o esclarecimento que cu queria prestar. Muito obrigado. (Muito
bem.'}

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação a prorrogação
de praZo.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está apromdo.
O 'SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Se_nador Paulo Brossard. S. Ex~ dispõe de 30 minutos.
O SR. PAULO BROSSARD (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Retorno a esta tribuna para tratar de assunto por mim abordado várias
vezes, desde a Sessão Legislativa de 1979. Faço-o em virtude de alguns elementos novos que gostaria de comunicar ao Senado, relativos ao seqUestro de
dois uruguaios, ocorridos em Porto Alegre em 1978.

Outubro de 1981

Nào foi sem surpesa, Sr. Presidente, que lendo o Jornal do Brasil, de 28
de dezcmhro de 1980, encontrei dt!dafações do novo embaixador do Uruguai
no nosso Pais que acabava de apresentar suas credenciais e que falava pela
primeira vez à imprensa brasileira.
O Jornal do Brasil estampou declarações do Sr. Gonzales Casal, que passo a ler:
"O novo embaixador do Uruguai negou que seu país tenha a
imagem prejudicada junto à opinião pública brasileira por episódios
como a longa prisão de Flávia Schilling ou o seqUestro do casal Lilian Celiberti e Universindo Diaz."

São palavras do Embaixador da República oriental do Uruguai.
Estas declarações vinham sob uma fotografia do Embaixador, fotografia
esta seguida da seguinte legenda:
"Gonzales Casal não crê que a prisão de Flávia Schllling e o seqUestro do casal Diaz e Celiberti tenha prejudicado a imagem do
Uruguai no BrasiL"
Isto não saiu cm um jornal clandestino ou de circulação reduz_ida a esta
ou àquela região do país; saiu no Jornal do Brasil, folha de circulação nacion-al.
Como nem sempre o estampado em jornais- onde tudo é urgente- é
correto ou é exato, aguardei um mês, e como nada tivesse sido retificado ou
esclarecido, nos últimos dias de janeiro, encontrando-me cm Porto Alegre, dirigi telex ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, nestes termos:
"Exm'~

Sr. Ministro Saraiva Guerreiro
Ministério das Relações Exteriores
Brasília

Da tribuna do Senado, mais de uma vez, vârias vezes, narrei o
que em território brasileiro ocorreu com -os uruguaios Lilian Celiberti c Universindo Diaz, aqui seqUestrados e daqui transportados
para o Estado Oriental, como se tornou circunstanciadamente conhecido da opinião brasileira, graças à OAB rgs e à imprensa de
todo o país; feita a narrativa do fato requeri ao governo, pelo Ministério competente, o que vossa excelência_dirige, as providências consagradas pelo Direito Internacional e historicamente pratícadas
pelo Brasil, assim no Império, como na República. Por muito menos o Barão do Rio Branco exigiu reparações, que foram prestadas,
ao Império Alemão no caso Panther. E no caso dos argentinos presos em Uruguaia na, pelo juiz de paz de Paso de los Libres, com
auxílio de autoridade brasileiras, a 14 de janeiro de 1883, os seus antecessores na Pasta de Estrangeiros, os Ministros Soares Brandão e
Visconde de Paranaguá, não tiveram dificuldade em cumprir o seu
dever exigindo a reparação de vida, nem o governo da República
Argentina sentiu-se embaraçado em cumprir o seu e restituiu os seus
súditos à jurisdição brasileira. A palavra do Senador riograndcnse, que também é líder do PM DB no Senado, ao qual vossa
excelência mais de uma vez tem se dirigido em assuntos de sua pasta, não conseguiu penetrar no envidraçado e vizinho Palácio do Itamarati, que tem permanecido surdo-mudo ao que se diz no Senado e
se publica na imprensa a respeito do seqüestro dos uruguaios em
Porto Alegre. Contudo, retorno ao assunto e requeiro, em público e
razo, a reabertura, ou melhor, a abertura do caso, em nome da soberania brasileira violada. E o faço com base cm fato novo e da mais
alta significação. Falundo ao Jornal do Brasil de 28 de dezembro o
novo Embaixador do Uruguai diz '"o novo Embaixador do Uruguai
negou que seu país tenha a imagem prejudicada junto à opinião
pública brasileira por episódios como a longa prisão de Ffávia
Schilling ou o scqüestro do casal Lilian Celiberti e Universindo
Diaz". Eis ali o fato do seqüestro, aliás,jâ reconhecido pela Justiça
rio-grandense no caso dos policiais nele envolvidos, agora publicamente certificado pelo próprio Embaixador do Uruguai em nosso
País pelas páginas de um grande jornal brasileiro. Aliás, a fotografia
do Embaixador aparece no Jornal do Brasil com esta legenda aspas
Gonzales Casal não crê que a prisão de Flávia Schilling e o seqUestro do casal Diaz e Celiberti tenha prejudicado a imagem do Uruguaino Brasil". Diante disto o ltarnarati não pode continuar surdomudo ou. pior ainda, cego, surdo e mudo. Dias depois dessa entrevista do diplomata oriental, o jornal nacional da TV Globo, visto e
ouvido pelo Brasil inteiro noticiava a condenação, no Uruguai, de
Lilian Celiberti e Universindo Diaz e terminava a notícia repetindo
que os uruguaios condenados haviam sido "'seqiiestrados em Porto
Alegre"~ Foi isto na noite de II de corrente mês de janeiro. São es-
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tas as razões por que, como cídadão, como senador e como líder da
Oposição no Senado, requeiro se dig-ne vossa excelência de dar ao
caso o tratamento que ele exige, e que sua alta competência há de
conduzir com a sabedoria que, em tantas emergências, tem distinguido sua atuação diplomãtica.
Respeitosamente. - Paulo Brossard."
Sem resposta do sucessor de Rio Branco, tomei ciência pelos jornais de
que o Itamarati indagaria ao MinistériO da Justiça se tinha havido seqUestro.
Foi o que disse à imprensa o-porta-voz interino-da Chancelaria Brasileira, Secretário José Vicente Pimentel.
Tenho em mãos, Sr. Presidente, jornais de janeiro deste ano em que esta
notícia é divulgada, sob o título: "Itamaraty analisa pedido de Brossard", .. 1tamarati indaga sobre seqUestro", "ftamarati apura caso Celiberti."
A vista desta notícia voltei a expedir, ainda_de Porto Alegre, segundo telex ao Ministro das Relações Exteriores. É este o teor do meu despacho:
~·Exm'9 Sr. Ministro Saraiva Guúre-íi-0Ministério das Relações Exteriores
Brasília
Pela imprensa tomei conhecimento de declarações do portavoz intcr'ino--da Chancelaria, Secretário José Vicente Pimentel, segundo as quais o Itamarati pediria informações ao Mínistério da
Justiça sobre o seqUestro, ocorrido em Porto Alegre, dos uruguaios
Lilian Ccliberti e Universindo Dlaz.
Nada mais natural que um Ministérío -se dirija a OUtro, integrantes que são do mesmo poder executivo. Contudo, devo lembrar
que o inquérito realizado pela polícia federal daqui, serviço inserido
no Ministério da Justiça e a ele subordinado, concluiu que os uru~
guaios seqücstrados haviam deixado livremente o Brasil, por Ace~
guá Munictpio de bagE, e-po-r Aceguá penetrado no Estado Oriental.
Desde logo nenhum homem sério lev9u a sério essa versão policial e os fatos posteriormente apurados, inclusive sob o crivo judicial, ganharam o grau da evidência. testemunhas erri_pregadas pela
polícia federal, uma delas criminalmente condenada por obigeato,
terminaram por desfazer o próprio testemunho. A versão policial,
de resto, ficou em contradição com o enunciado pelas autoridades
orientais através dos comunicados 1400 e 1401.
O fato do seqüestro, a que aludiu O Embaixador Gonzales Ca~
sal, foi judicialmente apuraâo e comprovado.
faço esta ponderação para que o Itamarati, que goza de tão justificado prestígio dentro e fora do País, corno serviço da mais ·alta
qualificação, não venha a dar o seu eriáoso a uma versão notaramente falsa e internadonalmente desacreditada.
Atenciosamente. - Paulo Brossard.
Foi isto, Sr. Presidente, nos derradeiros dias de janeiro do corrente ano.
E nove meses estão decorrendo,- nove meses,- sem que o honrado Titular
da Casa de Rio Br-anco se houvesse dignado de responder aos despachos de
um Senador, ao tempo Líder da Oposição, envolvendo fatos notórios, confirmados em decisões hoje transitadas em julgado.
O Ministro de Estrangeiros será um grosseiro a ponto de deixar sem resposta o requerimento de um Senador, por sinal, integrante da Comissão de
Relações Exteriores do Senado e, ao tempo, Líder da Oposição?

O Sr. Marcos Fieíre oportuno?

V. Ext me concede um aparte, quando julgar

O SR. PAULO BROSSARD- O Ministro de Estrangeiros terão pro·
pósito de mostrar o seu desapreço ao Senado, ao Senador que ele se dirigiu ou
à OposiÇão? O Ministro de Estrangeiro é um diplomata, e pelo que dele co~
nheço é incapaz de cometer uma grosseira ao maís-modesto dos funcionários
do seu Ministério. Pode não ter maior simpatia à pessoa do Senador que lhe
dirigiu as mensagens acerca dos seqUestrados uruguaios. Pode até mesmo
votar-lhe antipatia. Pode ter mais do que antipatia,- pOde ter até desapreço.
Também pode ocorrer que não lhe agrade a Oposição, embora entenda eu
que não tenha S. Ex~ queixa alguma da Oposição, e queixa alguma à Oposição possa formular, tanto eta tem sido atenta a todos os assuntos do Itamarati transitados pelo Senado.
De qualquer sorte, Sr. Presidente, nada justificaria o silêncio do Ministro
das Relações Exteriores a respeito da questão, da larga repercussão na o pi~
nião pública, do País e do estrangeiro, e com larga divulgação nos maiores
jornais do Brasil tendo merecido, inclusive, editoriais de jornais da qualifi~
cação e da irnporfância de um- O Estado de S. Paulo e de um Jornal doBrasil.
Tenho a honra de ouvir o nobre Senador Marcos Freire.
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O Sr. Marcos Freire :-- Nobre Senador Paulo Brossard, todos estamos lembrados como a opinião brasileira acompanhou estarrecida os episódios referentes aO seqüestro de Porto Alegre, em que os uruguaios Lílian
Celiberti e Universindo Díaz foram sUrrupiadOs do Terrítório Nacional, com
envolvimento de forças policiais nossas e daquele país vizinho. Estamos bem
lembrados, por igual, das denúncias que aqui foram feitas, nesta Casa, inclu~
si ve através da palavra brilhante, competente de V. Ex• que, na oportunidade
exercia a Liderança de nossa Bancada. E seria talvez oportuno registrar que a
inação do Governo Federal e a omissão específica do Itamarati, no que diz
respeito a esse atentado à soberania nacional, não corresponderam a um outro tipo de tratamento que este mesmo Governo, este mesmo Itamarati deu
quando, posteriormente ocorreu um outro seqUestro em terras brasileiras, de
um cídadão também de outra nacionalidade.
O SR. PAULO BROSSARD- V. Ex' se antecipa ao meu discurso ...

O Sr. Marcos Freire - De qualquer forma, V. Ex~ receba como um
subsídio que julguei oportuno, neste instante, para mostrar a procedência
dessa sua cobrança. E o faço não apenas em nome pessoal, mas em nome de
toda a Bancada que V. Ex• ilustra nesta Casa, para mostrar que quando se
tratou do seqüestro daquele salteador de um trem inglês, o conhecido Biggs e
que, durante semanas e semanas, ocupou as manchetes dos jornais, o Governo soube tomar as providências devidas ...
O SR. PAULO BROSSARD- Corretas!

O Sr. Marcos Freire ~.... exatamente isto: soube tomar as providências
devidas, para que ele fosse restituído ao solo pátrio.
O SR. PAúLO BROSSARD conceito do seqüestrado.

O Sr. Marcos Freire -

Independentemente do bom ou mau

Exatamente. Então, agiu corretamente.

O SR. PAULO BROSSARD- Corretamente!

O Sr. Marcos Freire- Por isto falei em providências devidas. Mas, é de
se estranhar que, quando se tratava como foi o caso, de um crime comum,
sem conotações políticas, o Governo agiu com -presteza e com eficiência.
O SR. PAULO BROSSARD- E ainda hã mais, nobre Senador. O caso
do salteador Biggs, um homem criminalmente condenado pela justiça de Sua
Majestade britânica.

O Sr. Marcos Freire- Exatamente. E, no caso a que V. Ex• se refere
agora, uma vez mais é de estranhar, porque tem o episódio conotações políticas. E nós sabemos que o Cone da AmériCa do Sul, entregue a ditaduras não
poderia, portanto, merecer essa benevolência desse estranho tratamento ofi~
cial.
O SR. PAULO BROSSARD cumplicidade, nobre Senador.

Benevolência que chega às raias da

O Sr. Marcos Freire- E por isso mesmo-acentuei, muito especialmente,
o termo benevolência. Queria, portanto, como Líder da Bancada do PMDB,
congratular~me com V. Ex~ e dizer que, neste instante, V. Ex' fala por todos
nós.
O SR. PAULO BROSSARD- Agradeço a aparte do nobre Senador
Marcos Freire. E antes de prosseguir na minha oração, Sr. Presidente, começo por agradecer a distinção que vou ter de ouvir, depois do meu Líder, a
palavra do eminente Líder do Governo.

O Sr. Nilo Coelho - Eminente Senador Paulo Brossard, ouvi, hâ poucos
instantes, o eminente amigo, o Presidente Jarbas Passarinho, que foi invocado por V. Ex' como tendo tomado parte em entendimentos com o Ministério
das Relações Exteriores, sobre o episódio.
O SR. PAULO BROSSARD- Ainda não fiz qualquer referência ao
nome do nobre Senador Jarbas Passarinho. Mas, V. Ex' homem de visão que
é, sabe que vou fazer.
V.

O Sr. Nilo Coelho- Então, eu me antecipei à declaração de V. Ex' Mas,
fez justiçã aos homens do Itamarati.

Ex~

O SR. PAULO BROSSARD- Eu sempre me esforço por fazer justiça
aos homens do Itamarati e aos outros homens.

O Sr. Nilo Coelho- Mas eu quero censurar o Itamarati, pois ele não tinha razão de proceder com tanta demora num episódio como este, que ocupa
tanto espaço da imprensa sul-americana. É um fato injustificável. Afinal de
contas, uma violência envolvendo dois Ministérios: o da Justiça e o das Re~
lações Exteriores. Na Comissão' de Direitos Humanos, por mais de uma vez,
tive a oportunidade de ouvir referências a esse episódio, e uma recusa de informações ao Congresso Nacional não se justifica. Parece que ainda há gente
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que pensa que está cm vigor o AI-5. Então, nas duas Casas, no Ministério
da Justiça e no Ministério das Relações Exteriores, acredito que esse episódio
não tenha acolhida. Assim, vou diligenciar para que essas informações cheguem, porque o Itamarati tem todas as condições de prestá Rias. t da diplomaR
cia, é próprio do ofício a maneira -de dizer os fatos que têm- acontecido. Acredito que elas não vão demorar.
O SR. PAULO BROSSARD - Agradeço, Sr. Presidente, o honroso
aparte do nobre Senador Nilo Coelho, cuja fidalguia é proverbial e cujas
atenç-ões para comigo não me canso de agradecer. Desde já agradeço a sua inR
terferência.
Mas, S. Ex~ mencionou a justiça que eu prestara aos servidores do ltaR
marati. Realmente, justiça, não favor, porque se hã um serviço público que
honra o nosso País é o serviço capitaneado pelo ltamarati, São os servidores
do Itamarati.
Ê com prazer que cu presto esse depoimento.

Em algumas viagens, em algumas missões, tenho tido ocasião de ver de
perto a exemplar dedicaç-ão dos servidores do nosso País no exterior. E corno
existe uma iinagem muito falseada do Itamarati, que para muitos mais parece
um departamento mais de festas do que outra coisa, eu não perco ocasião em
prestar esse testemunho, que é expressão de estrita justiça.
E, por isto mesmo, Sr. Presidente, a mim dói, como brasileiro dói, que eu
tenha de dirigir palavras severas a um serviço dessa qualificação, diante de
algo que me parece uma falha inexplicável, indefensável e imperdoáveL
De modo que se eu tivesse palavras mais duras, eu ainda as usaria, porque não posso permitir que um serviço como ó Serviço das Relações Exteriores, com a respeitabilidade que tem, com o largo nome que goza no exterior,
claudique de uma maneira lamentável que destoa das tradições da Casa de
Rio Branco.
Agradeço, Sr. Presidente, o aparte do nobre Senador Nilo Coelho e espeR
roque. graç-as à intervenção de S. Ex~. outros nove meses não se passem sem
que se venha a conhecer a voz do Ministro de Estado das Relações Exteriores
sobre esse assunto. Nove meses. São decorridos quase nove meses, e nenhuma
resposta do Ministro. Dentro em uma semana, nove meses terão fluído, e nada. Mas o Ministro sabe que o silêncio também se interpreta, e não é difícil
interpretar o silêncio sepUlcral do Ministro de Estrangeiros. Contudo, não
posso deixar de lamentar a conduta incivil e impolítica do titular do Itamarati.
Nesse- entretenipo, hoúve aqui Outro sequestro.- A -vmma -dessa vez-na-o
era um casal de exilados, mas um famoso e afortunado assaltante, criminalmente condenado pela Justiça da O rã- Bretanha. Num caso, no caso dos uruR
g_uaios, se tornou notória e proVada, judicialmente provada, a participação de
autoridades brasileiras. Participação obviamente ilegal, participação obviamente abusiva, participação obviamente criminosa. Tanto que alguns, pelo
menos. dos brasileiros que participaram do seqUestro, foram processados criminalmente, e, dos processados, alguns condenados e outros absolvidos por
falta de provas. Mas a materialidade do fato do seqüestro isso está provado
judicialmente.
Noutro caso, no caso de Mr. Biggs, parece não ter havido participação
de autoridade local. Neste, o Itamarati fez o que era de seu dever, independente do mau conceito da pessoa seqüestrada, dos seus antecedentes delituosos, conhecidos c famosos internacionalmente.
O assaltante do Trem Pagador, Mr. Biggs, cidadão britânico residente
no Brasil e sujeito às leis do Brasil, ao Brasil retornou depois de aventurosas
circunstâncias. Graças, pelo menos em parte, não sei se em grande parte ou
não. mas de qualquer forma depois da a"tuação correta, regular, precisa, louvável. adequada do Ministério de Estrangeiros.
Foi. cnt~o. que o Presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande
do Sul, Dr. José_ Mariano de Freitas Beck, pediu ao Conselho Federal da Ordem se dirigisse ao Governo, para que esse procedesse, no tocante aos seqUestrados uruguaios, como o fizera no que concerne ao afortunado ladrão_ do
trem pagador.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados, pelo Ofício no 326(81, de
30 de junho. do Gabinete da Presidência, dirigíu-se ao Ministro das Relações
Exteriores. e esta foi a resposta do Ministro das Relações Exteriores ao Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, datado de 31
de julho. Vou ler, Sr. Presidente, o oficio_ minis(erial.
Começo por registrar que a Ordem obteve resposta, aliãs, em questão de
dias. O Ofício da Ordem é de 30 de junho e o Ofício do Ministro é de 3 l de julho. Lt!vou um mês. O Senador não recebeu resposta do Ministro. O Senador,
não- já seria muito- mas o Líder da Oposição não recebeu resposta do
Ministro. são passados quase nove meses- nove meses menos uma semana.
Feifo este registro. leio a resposta do Ministro à Ordem dos Advogados.
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Em 31 de julho de 1981.
G(DJ(DAM-1(05(00?
Relações Brasil-Uruguai.
Deliberação da OAB.

A Sua Excelência o Senhor
Doutor J. Bernardo Cabral,
Presidente do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de acusar recebimento de seu ofício n<? 326/81GP, de 30 de junho último, pelo qual Vossa Excelência, em nOme da
Ordem dos Advogados do Brasil, solicita ao Governo brasileiro,
cõm relação ao episódio que envolveu os cidadãos uruguaios Lilian
Celiberti e Universindo Díaz, "que sejam usados, junto ao Governo
uruguaio, o mesmo vigor e habilidade que, com tanta celebridade,
garantiram o retorno, ao país, do inglês Ronald Biggs".
2. Cumpre-me assinalar que os dois episódios mencionados
configuram situações totalmente distintas. O cidadão britânico residente no Brasil - Ronald Biggs foi retirado do território brasi~
leiro pela força., por ação delituosa de cidadãos estrangeiros, ao passo que no caso de dois referidos cidadãos uruguaios não estã claro
tenham sido eles retirados do pais pela força por agentes estrangeiros. Neste caso, como é notório, autoridades brasileiras envolvidas
foram processadas, na forma da lei, por usurpação de autoridade.
Nessas circunstâncias, tendo havido de parte de autoridades brasileiras uma torpeza, seria precária a formulação de um protesto sério
junto a um Governo estrangeiro.
3. Em questões dessa monta, é tradição da diplomacia brasileira agir sempre de forma segura e não suscetível de propiciar repostas que possam enfraquecer a autoridade das posições adotadas
por nosso país. Devo acentuar, a propósito, que essa atuação ponderada e criteriosa constitui justamente um dos fatores da respeitabilidade do Brasil, universalmente reconhecida, e hoje não menos
do que em qualquer outra época.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência
os protestos da minha perfeita estima e distinta consideração. Ramiro Saraiva Guerreiro."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quantas vezes eu não me ocupei desta matéria, nesta sala, para falar na participação de autoridades bràsileiras que,
abusando do poder, haviam cometido um crime, conluiadas com autoridades
uruguaias, que entraram no território brasileiro para, aqui, de mãos dadas
com policiais brasileiros, sequestraram os uruguaios que residiam em Porto
Alegre.
E eu me recordo, Sr. Presidente, que a primeira vez que disto me ocupei
foi na sessão do Senado de 8 de março de 1979. E, na sessão seguinte, foram
prestadas informações falsas a um Senador, eu digo mais, a dois Senadores,
para que eles viessem dizer coisas falsas ao Senado e ao Brasil. Um deles foi o
Senador Henrique De La Rocque, hoje integrante ilustre do Tribunal de ConR
tas, depois de ter visto o seu nome aprovado pela unanimidade do Senado
para integrar aquela Corte de Contas. O Senador La Rocque veio a esta Casa
transmitir a notícia falsa fornecida pelo Governo Federal que endossou a falR
sificação realizada no Rio Grande do Sul, pela sua Polícia, que se serviu inclusive de abigeatários para chegar às suas conclusões. Preciso dizer que o
nobre_ Senador Henrique De La Rocque foi enganado? Não precisaria fazêlo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Pediria a V. Ex• que concluísse
o seu pronunciamento, porque o seu tempo já está esgotado.
O SR. PAULO BROSSARD- Ah! Sr. Presidente, como eu gostaria de
tempo ...
O Sr. A-farcos Freire - Sr. Presidente, gostaria que o Senador Paulo
Brossard pudesse prosseguir na sua oração, usando o tempo da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume)- V. Ex• será atendido.
O SR. PAULO BROSSARD- Não gostaria, Sr. Presidente, de abusar
da Mesa do Senado. Não gostaria de retardar o Senado o prazer de ouvir a
palavra irisada, brílhante, do nobre Senador pelo Pará, o Sr. Aloysio Chaves,
que vai falar em seguida, mas confesso que o assunto é de tal gravidade, que
ele precisa
'hor examinado ainda na tarde de hoje.
Eu lembrava, eu avivava a memória dos membros desta Casa para o que
se passou aqui, neste Senado, na sessão de 9 de março de 1979, quando o distinto Senador Henrique De La Rocque ocupava a tribuna para responder
meu discurso de véspera, e dizer ao Senado a versão oficial que ele havia rece-
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bido, que era a versão da Polícia Federal, segundo a qual os uruguaios não
haviam sido seqUestrados, mas haviam tranqUilamente atravessado afronteira do Brasil com o Uruguai, pelo Aceguá, no Município de Bagé.
Mas aquela versão era falsa, - a falsidade daquela versão foi judicialmente apurada pela Justiça Rio-grandense de Primeira Instância, confirmada
em segunda, e, tentado um recurso ao SUpremo Tribunal Federal, em dias do
mês passado, o Supremo Tribunal Federal encerrou, em caráter definitivo,
aquele litígio criminaL
Agora, é o Ministério de Estrangeiros que alude a torpeza praticada por
autoridades brasileiras. Era isto que gostaria de chamar a atenção agora, porque não me consta, inclusive, que os torpes tenham sido responsabilizados
pelo Governo Federal. Não me consta que alguns dos torpes tenham respondido sequer a processo administrativo. Não me refiro aos policiais estaduais,
que foram processados e condenados pela Justiça do meu Estado; refiro-me
aos policiais federais que fizeram essa torpeza, agora assim qualificada pelo
Ministro das Relações Exteriores. De modo que era preciso dizer iSto aqui.
Era preciso que o Senado Federal soubesse disto, era preciso que a Nação
disto tivesse conhecimento.
O Sr. Marcos Freire- Não sei qual o mais grave: se o crime ou a impunidade do crime reconhecido pelo Governo.
O SR. PAULO BROSSARD- Veja só a importância desta cláusula do
ofício ministerial que, ao aludir à participaçãO de autoridades brasileiras no
seqüestro, diz:
''Tendo havido de parte de autoridades brasileiras uma torpeza ... "
Se a palavra é dura, se a palavra é áspera, se a palavra é enérgica ou se a
palavra é exagerada, eu mérito não tenho nisto, nem responsabilidade. Eu
leio o Ministro de Estrangeiros.
Ainda há mais. Há pouco eu dizia que o nobre Senador Nilo Coelho, homem de visão que é, tinha-se antecipado, e eu que não fizera referências aO
Senador Jarbas Passarinho, haveria de fazê-los no curso do meu discurso. Por
quê, Sr. Presidente? Porque o nobre Senador Jarbas Passarinho também foi
enganado, porque o Senador Jarbas Passarinho em aparte ao Senador Henrique de La Rocque, dizia, a certa altura:
" ... no acompanhamento desse inquérito policial, ficou evidente por duas testemunhas, uma que era o motorista e outra que era o
cobrador do ônibus, que reconheceram essas pessoas viajando nesta
linha de ônibus, tomaram esse ônibus em Bagé e foram presos na cidade de Melo, no Uruguai. Não foi eSsa a declaração de V. Ex~'?"
E continuava no seu aparte:
"E essas pessoas continuaram essa viagem, ou- fizeram essa viagem no Brasil com nomes supostos, mas quç. l].á de~laração das autoridades uruguaias da prisão em Melo, exatamente dessas quatro
pessoas com esses nomes supostos. E esses nomes constam da companhia de ônibus na origem da viagem no Brasil. Ora, há, então, dados que me parecem extremamente importantes, como V. Ex• disse,
entre a suposição feita pelo nobre Líder da Minoria e aquela que V.
Ex• está, no momento, explicitando, a partir do documento oficial
da Polícia Federal."
Leio o Senador Jarbas _Passarinho.
Quer dizer, o Senador Jarbas Passarinho, Líder do Governo, Líder da
Maioria nesta Casa, hoje_ seu Presidente, também fOf-enganado pelos dados
da Polícia Federal, porque deu aqui uma versão na qual S. Ex• honestamente
acreditava, porque não creio, como ninguém crê, que, se S. Ex• não acreditasse, e fosse repetir uma inverdade se soubesse ser uma inverdade. De modo que
também o Senador Jarbas Passarinho foi enganado. Ao dar esse aparte, S.
Ex• estava sendo vítima. E vítima de quem, Sr. Presidente? "Do Documento
oficial da Polícia Federal". Leio o aparte do nobre Senador Jarbas Passarinho ao Senador Henrique de La Rocque, que está estampado no Diário do
Congresso Nacional de 10 de março de 1979, ao registrar a Sessão de 9.
Vejam só a gravidade das coisas que se passaram, a importância do fato
e o motivo por que esses assuntos tinham de voltar a este Plenário, pois agora
é o Ministro de Estrangeiros que alude à participação de autoridades brasileiras numa torpeza:
..... tendo havido de parte de autoridades brasileiras uma torpeza, seria precária a formulação de um protesto sério" - porque
realmente sobre torpezas, Sr. Presidente, nada é sério - "junto a
governo estrangeiro.''
Pergunto daqui, Sr. Presidente, o que fez o Governo em relação àqueles
que praticaram essa torpeza? O silêncio, o silêncio profundo, o silêncio que se
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ouve, diz bem do sentimento do Senado em relação a essa conduta. Não se
falta à verdade impunemente, não se abusa impunemente, não se claudica impunemente. Em certo instante os efeitos da claudicação, os efeitos do trateamento da verdade começam a aparecer.
Está aqui~ Sr. Presidente, o ofício do Ministro de Estado das Relações
Exteriores. Eu tenho em mãos a sentença do Juiz, em primeira instância,condenou os policíais do Estado o Dr. Moacir Danilo Rodrigues- a sentença publicada pela Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça. Pela
soma de fatos contidos no relatório, na apreciação da prova, ela merece ser lida, Sr. Presidente.
Tenho, aqui, o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de
Alçada do Estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de documento longo.
Também vou publicá-lo para que os senadores possam ter os elementos materiais apurados em juízo, a respeito desse crime.
Ainda gostaria de lembrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, no âmbito do Estado, não foí fácil chegar ao ponto a que a Justiça chegou.
Eu preciso lembrar ao Senado que o então Governador, Sr. Sinval Guazzelli, enfrentou dificuldades insignes para se fazer obedecer pela Polícia do
Estado, porque se estabeleceu logo uma solidariedade no sentido de proteger
aqueles que haviam participado do crime? Eu preciso lembrar isto, Sr. Presidente? ·
Pois bem, o Secretário de Segurança declarou, então:
"Do inquérito realizado pela Policia Estadual, determinado
pelo Governador Sinval Guazzelli, que nada tinha sido apurado que
comprometesse qualquer policial."
Esse inquérito também era falseado. esse inquérito também era desonesto. Este inquérito também era criminoso, tanto assim que Policiais, vamos dizer, absorvidos, inocentados pelos seus confrades, foram depois processados
e condenados pela Justiça rio-grandense.
Eu preciso lembrar, Sr. Presidente, que o Governador Sinval Guazzellí,
nos derradeiros dias do seu governo, teve de mudar a composição do Conselho Superior de polícia, para que dele fizesse parte, um Procurador e um Consultor Jurídico do Estado. Eu preciso lembrar, Sr. Presidente, que o honrado
ex-Governador do meu Estado, falando à imprensa de Porto Alegre, em abril
deste ano, na sede da Assembléia, e em entrevista coletiva leio o Correio do
Povo de 30 de abril - afirmou:
"que foi vítima de uma traição cometida por integrantes do seu governo contra ele próprio, contra o povo gaúcho e contra a tradição
do Estado, no episódio do seqüestro dos uruguaios Lilian Celiberti e
Universindo Diaz."
Eu precisaria dizer isto, Sr. Presidente? Não. Em verdade, eu não precisaria dizer isto, mas com isto quero mostrar, e mostrar através dos depoimentos mais idóneos, que existe, aí, uma solidariedade entre muitas autoridades,
todas empenhadas em ocultar o crime cometido no Rio Grande do Sul, envolvendo os uruguaios lá residentes, e que esse crime teve participantes nacionais e participantes estrangeiros.
Agora, é o honrado ex-Governador do Rio Grande do Sul, o Sr. Sinval
Guazzelli, que diz, no seu Estado, através da imprensa, que foi vítima de uma
traição por elementos do seu Governo.
Mas, Sr. Presidente, agora até o Ministro de Estado das Relações Exteriores vem falar na participação TORPE de autoridades brasileiras naquele
crime, quando antes isto era negado nesta Casa por homens honrados que foram ilaqueados na sua boa fé.
Mas, o que eu não posso, sem levantar a minha voz indignada, é assistir
ao Ministro de Estado das Relações Exteriores dizer, como disse, que os casos são absolutamente diferentes porque num o sequestrado foi levado à
força por estrangeiros e, no outro, não está_ _provada a força no transporte dos
uruguaios do Brasil para o Uruguai e que nessa operação houve autoridades
brasileiras que, procedendo de maneira torpe, dela participaram. Mas, meu
Deus do céul O Itamaraty deveria ser extinto, o belo palácio, vizinho nosso,
deveria ser fechado e transformado, quem sabe, num museu de belas artes,
que melhor afinasse com a beleza daquele prédio, se a diplomacia do meu
país fosse de uma obtusidade tal- eu disse uma obtusidade, para não dizer
alguma coisa pior, Sr. Presidente- que ainda não tivesse chegado à conclusão de que houve seqüestro no Brasil, praticado por autoridades uruguaias.
Fato que é noticiado à larga, a mancheias pelos jornais mais importantes deste País, pefas revistas mais imp-ortantes e que nem uma criança de colo é capaz de pôr em dúvida. Mas o ltamaraty, ou o seu titular, que nas suas preocupações não teve tempo até hoje de responder a um Senador são passados nove
meses, menos uma semana- o ltamaraty, ou o seu titular, digo melhor, o
seu titular, ainda não chegou a conclusão, ainda não tem certeza de que houve seqUestro e que, nesse seqüestro, estiveram aqui no Brasil, policiais uru-
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guaios, dele participando. Um deles abandonou o serviço do seu País e hoje,
creio, estâ na Europa. Quando passou pelo Brasil, aqui, a imprensa brasileira,
a grande imprensa brasileira, O Estado de S. Paulo, o Jornal do Brasil, e menciono apenas esses dois jornais, deu um depoimento circunstanciado da operação seqüestro, contou tudo e tudo. Mas o Itamaraty ainda não sabe que
houve seqüestro! Para o Ministro de Estado, talvez preocupado com tantos
problemas da sua pasta, ainda duvida e corno naturalmente está empenhado.
no que faz muito bem, em conservar aquela boa imagem que o nosso serviço
externo, a nossa diplomacia, justificadãmente, desfruta, dentro e fora doBrasil, para o nosso honrado Ministro, ainda não está claro o seqüestro e como é
preocupado, repito, em preservar a tradição da diplomacia brasileira que é de
sempre agir de forma segura e não suscetível de propiciar respostas que possam enfraquecer a autoridade das posições adotadas por nosso País, nada fez,
até aqui.
Agora Sr. Presidente, os jornais do Brasil publicaram aquilo que todo
mundo sabia, não como uma notícia de segunda mão, mas como a versão, o
depoimento prestado por quem particíi)Ou da operação. Lilian Ce!iberti relatou, através de bilhetes, que fez chegar ao mundo, do fundo da prisão onde se
encontra, a participação âe policiaiS brasileiros e militares uruguaios. Isso foi
publicado em O Estado de S. Paulo, de 7 de junho deste ano. Mas nada disso
convence e, tranqüiliza o ilustre titular da pasta do exterior.
'
No ano passado, quando a mãe de__Lilian Celiberti esteve em Brasília
para pedir a interferência do Governo brasileiro na liber"ação da sua filha, aí
foi solícito o Ministor do ExteriOr, para dizer que .. o Itamaraty não realizará
nenhum tipo de gestão em favor de Lilian Celiberti, pois considera que este é
um assunto interno do Uruguai". Assunto interno do Uruguai! Este fato me
trouxe à tribuna, Sr. Presidente, dele, me ocupei nesta Casa.
Mas se dirá que no caso de Mr. Biggs não houve participação de brasileiros, todo o seqüestro foi concebido e realizado por estrangeiros, ao pa~~o que
no seqüestro do casal Celibt:rti Diaz houve participação de brasileiros. Parti~
cipação que o Sr. Ministro chama de uma t<irp-eza, é certo, mas, eu pergunto
se isso muda a natureza do seqücstro, até porque as autoridades brasileiras
não estavam como tay, porque lei alguma lhes confere esse poder.
O Sr. Marcos Freire -

Isso agrava a violência.

O SR. PAULO BROSSARD- E exalo. Mas, tem mais, eu pergunto se
a participáÇão dessas autoridades brasileiras, se isso muda o caráter criminoso dos uruguaios, que passaram p11:ra aquí, e aqui exerceram a sua violência,
secundados, auxiliados por policiais brasileiros.
Não, Sr. Presidente, ainda uma vez não sei do meu País, não saio da sua
História, não saio da tradição do Ilamarati, para dizer que o honrado Sr. Ministro de estrangeiros está procedendo mal, está claudicando no cumprimento dos seus deveres. S. Ex• Sr. Presidente, não está honrando a pasta que foi
ocupada por Rio Branco, que foi ocupada por Otávio Manga beira, que foi
ocupada por Afrânio de Mello Franco, que foi ocupada por Oswaldo Aranha
e por João Neves da Fontoura. E menciono apenas ministros mortos e apenas
do período republicano. Perdoe-me o eminente cha.TJ.celer, mas o meu dever
me obriga a dizer isso, que eu preferia não ter dito e não ter de dizer.
Abro, Sr. Presidente, o Relatório do Ministro e Secretário de Estado dos
Negócios Estrangeiros, de 1884, apresentado a Assembléia Geral, Câmara
dos Deputados e Senado do Império, pelo Ministro Soares Brandão, do Gabinete Dantas, e encontro esta passagem:
"PRISÃO DE ARGENTINOS EFETUADA
NA CIDADE DE URUGUAIANA
POR AUTORIDADES DA REPÚBLICA
Na noite de 14 de janeiro próximo passado o Juiz de Paz da
Vila Argentina do Paso de los Libres prendeu na cidade de Uruguaiana dois indivíduos. da sua nacionalidade. Levando-os em seguida para o território da República.
Infelizmente esta prisão foi efetuada com o auxílio das força
pública, requisitado pelo Delegado de Polícia e concedido pelo Comandante da Seção; mas o Presidente da província suspendeu esses
funcionáriós e mandou responSabilizá-los.
O cônsul Argentino assistiu à prisão, segundo parece. Em todo
caso é fora de dúvida que nela consentiu."
Sr. Presidente, como se vê esse caso ocorreu lá em U ruguaiana, em janeiro de 18&3; são passados 98 anos, quando o ministério não tinha telex nem telefone. Não foi preciso nem telex nem telefone para que o Ministro de Estrangeiros cumprisse ó seu dever, porque naquele tempo sentia em alto melindro
o pundonor nacional. E o Ministro de Estrangeiros noticiava circunstanciadamente às Câmaras do Império - à Câmara e ao Senado - o que ocorrera
e o que fora feito para corrigir o abuso, que tivera a complacência, ou a conivência, ou a cumplicidade de autoridades brasileiras, das quais o Presidente
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da Província não esperou ordem de Sua Majestade, até porque Sua Majestade Imperial não di.lva ordens aos presidentes de províncius p<H<! cumprirem o
seu dever, afastou os policiais acunlpliciados naquele scqücstro e mandou
responsabilizá-los; e, mais ainda, o Cõnsul da República Argentina. lá, foi retirado.
Sobre isto, Sr. Presidente, diz o Relatório de Estrangeiros de 1884.
O relatório seguinte, já subscrito pelo Visconde de Paranuguú, reproduz
a passagem que acabei de ler, e, depois de reproduzi· la, tem este w.:rf!scimo:
"Este negócio foi concluído satisfatoriamente. O Governo Ar·
gentino restituiu os dois presos à juri~dição hrusil~ira, e tamto l1
Consul como o Juiz de Paz deixaram os seus cargos.~'
Quer dizer, a República Argentina afastou dos se_us cargos os seus_ funcionários que tinham penetrado em território brasileiro e, em Uruguaiana,
com a cumplicidade, com a colaboração, com a conivência de autoridades
brasileiras, haviam irregularmente preso os dois argentinos e daquela cidade
os transportado para Paso de Los Lihres.
Era assim que se procedia no Brasil naqueles tempos, quando ainda havia pundonor nacional, honra nadonal, melindre nacional, e quando os Ministros de Estado tinham em alta conta a honra da sua Nação.
Não era sem motivo, Sr. Presidente, que, logo depois do seqüestro, em
janeiro de 1979, dirigia ao Senhoi Presidente da República uma carta aberta.
Não estava o Senado funcionando- era o mês de janeiro- e por esse motivo dirigi ao Exmo. Sr. General Ernesto Geisel, Presidente da República, a seguinte carta aberta:
"Excelentíssimo Senhor General Ernesto Geisel
Presidente da República
Supondo que os muitos afazeres de seu cargo não lhe tenham
permitido ainda apreciar o caso do seqUestro dos uruguaios Lilian
Celiberti Rosas de Casariego e Universindo Rodriguez Diaz, que
aqui residiam, tomo a liberdade de requerer sua atenção para o meliildroso episódio e o faço na condição de Senador relo Rio Grande
do Sul, onde se deu a ocorrência, e na qualidade de líder da Oposição no Senado Federal, dadas as peculiaridades do caso, que o fazem nacional e com implicações internacionais.
Sirvo-me de uma carta aberta, dada a urgência da matéria, e
uma vez que os trabalhos parlamentares s6 em março serão reabertos e quando poucos dias restarão de sua permanência na direção do
Estado e na chefia do Governo.
Em relação ao seu governo, tenho exercido o ministério da
Oposição, e ainda é no exercido dele que compareço perante Vossa
Escelência para postular medida que, estou certo, depende de sua
autoridade, da autoridade que, aliás, se fez sentir no episódio de São
Paulo. fazendo cessar os abusos que, cometidos com reiteração, chegaram a atingir níveis insuportáveis. Pois é baseado nesse precedente que venho formalmente requerer a sua intervenção no caso do
seQ ústro, o qual, por envolver determinadas autoridades, sem ela
não será esclarecido, como até agora não o foi e poderia ter sido.
Paradoxalmente, aí reside a dificuldade: o esclarecimento do fato
atingirá pessoas mais ou menos graúdas que uma falsa concepção
faz intocáveis, porque o procedimento delas repercutirá em tal ou
qual instituição ou serviço, quando, é evidente, o acobertamento de
pessoas faltosas é que gangrena serviços e instituições. Além disto,
seria desnudada a realidade sumamente constrangedora.
No entanto, esteja certo de que muita gente sabe muita coisa
sOEI-e esse assunto que envolve pessoas daqui e de fora do País, de
modo que deixou de haver segredo e não haverá mais sigilo, razão
por que considerações de conveniência política deixarão de ter pertinência. Observe, Senhor Presidente, este fato revelador-: a imprensa
já-- feZ rriáfs áo que as autoridades no esclarecimento do caso e, é sabido, as autoridades não ignoram como o seqUestro se operou e
quaTs os seus participantes. Se não houvesse o receio, para não dizer
o medo, de apurar O fato, ele, há muito, estaria desvendado. No entanto, -o govern-o eSta-dual, que de início assoalhou ser questão de
honra o seu esclarecimento, mais tarde dele procurou desvencilharse, sob a alegação de que o assunto era da alçada da polícia federal,
enqUanto esta dilata o prazo da investigação, que há muito poderia
estar encerrada conclusivamente, mediante a plena elucidação dos
fatos e identificação de seus protagonistas.
Receba, Senhor Presidente, os protestos de minha alta consideração. - Paulo Brossard."
Esta carta, Sr. Presidente, também não obteve resposta. Mas é um documento que passa a fazer parte dos Anais desta Casa. E o que ocorreu depois e
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o que está ocorrendo ainda hoje veio a confirmar lugubremente as minhas
apreensões e as minhas previsões.
Falei no Governo do Estado. Há instantes, lia declarações do Chefe do
Poder Executivo ao tempo, o Dr. Sinval Guazzelli, que não hesitou em dizer
ter sido traído por subordinados seus. Foi isto, em abril deste ano, ellJ entrevista coletiva dada na sede da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, vou encerrar. Peço licença para ao meu discurso anexar as
decisões judiciais. Não vou pedir a iriserção de um editorial do Jornal do
Brasil intitulado "Sinistro silêncio", em que este assurito ê magistralmente

~uas

examinado, porque jâ o fiz em anterior intervenção. Como se o Jornal doBra~
si! fosse um jornal clandestino ou que tivesse CirCUlação reduzida à ilha de Paquetá, dele o Jtamarati também não tomou conhecimento; o Ministro de Estado das Relações Exteriores não tomou conhecimento do enunciado em editorial uma folha da importância, da qualificação do Jornal do- Brasil.
Encerro, Sr. Presidente, fazendo uma observação final. Mais uma vez
vim aqui para cumprir o meu dever, e é o que estou fazendo. Preferiria mil vezes vir a esta tribuna para elogiar o procedimento, a ação do honrado Sr. Ministro de Estrangeiros; mas, se fizesse, estaria faltando à verdade e violentando a minha consciência. Como brasileiro, preferiria vir aqui elogiar a ação do
Ministro de Estado que chefia a política externa do Brasil.
Nessa carta dirigida à Ordem dos Advogados, S. Ext. diz que a atuação
da diplomacia brasileira é tradicionalmente ponderada e criteriosa. Eu acrescentaria que tradicionalmente ela é ponderada, criteriosa, patriótica e brilhante. Mas, neste caso, ela se caracteriza por ser imponderada e descriteriosa, ofensiva aos interesses e à respeitabilidade do nosso País, destoante das
tradições daquela Casa, comprometedora do notãvel serviço, que é o das Relações Exteriores do Brasil. Foi assim no passado, é assim no presente e não
pode por uma fraqueza ficar conspurcado, como conspurcado está sendo, no
caso do seqüestro dos uruguaios ocorrido em Porto Alegre.
Há muitas pessoas, Sr. Presidente, inclusive do serviço diplomático, inclusive da carreira, que entendem não ser bom para o Ministério que ele seja
dirigido por um membro da carreira. V. Ex• conhece este ponto de vista, a
Casa o conhece. Conheço mais de um diplomata, da melhor qualidade, que
sustenta que não convêm ao Itamarati que o Ministro seja da Casa. E claro
que grandes figuras da Casa foram também grandes figuras como ministros.
Mas a tese não é desarrazoada. Bastaria lembrar, Sr. Presidente, que os Ministérios do Exterior da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, da Itália,
da Alemanha, enfim, das grandes nações de larga tradição política diplomática, só por exceção são ocupados por diplomatas de carreira. Creio eu que a
diplomacia exige dos seus servidores uma disciplina férrea, e os servidores do
Itamarati são modelares sob esse ponto de vista. E eles têm de ser modelarmente disciplinados, porque um diplomata, lá nos confins do mundo, é um
representante da Nação, e por isto tudo deve ser impecável. E por isto, também, o profissional vai formando seu espírito, vai formando seu modo de ser,
vai moldando sua personalidade dentro de rigorosas normas disciplinares do
serviço diplomático.
A natureza do cargo de Ministro de Estado é diferente. E vou me con~
vencendo de que um Ministro que tenha atrás de si e adiante não uma carrei~
ra, mas um pedaço do povo brasileiro, a quem ele tenha de dar contas, é um
Ministro que, obrigatoriamente, será dife"i-ente; talvez não tenha o Savoir faire
que caracteriza os profissionais da diplomacia, mas tem mais do que ninguém
o sentido da História e o sentido da sua responsabilidade perante o povo, o
povo que com o seu trabalho, com o seu sacrifício, mantém o serviço diplomático do País. Eu não me cansarei, Sr. Presidente, de elogiar, pelo que tenho
visto, a qualidade dos serviços do Ministério das Relações Exteriores.- Mas
sinto-me no dever de censurar, como censuro, o procedimento claudicante, o
procedimento- vou além- que envolve uma cumplicidade do Ministro de
Estado com um crime praticado contra o Brasil, em território brasileiro, por
autoridades estrangeiras, por seqUestradores internacionais.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PAULO BROSSARD EM SEU DISCURSO:
.
Edição da Diretoria da Revista de Jurisprudência e Outros
pressos do Tribunal de Justiça.

Im~

DR. MOACIR DAN/LO RODRIGUES
SEQÜESTRO DOS URUGUAIOS
SENTENÇA
Divulgação -

Ajuris

VISTOS, ETC.
Pedro Carlos Seelig, brasileiro, desquitado, funcionário público estadual, deserp_p_~nb~nç(q p__ c... rgo d~ Oc_I~_gado de Polícia: filho de Reinªldo See-
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lig e de Adelaide Tortelli Seelig, residente e domiciliado nesta comarca de
Porto Alegre; Orandir Portassi Lucas, casado, brasileiro, funcionário público
estadual, exercendo o cargo de Escrivão de Polícia, filho de Ervandir Alves
Lucas e Romilda Portassi Lucas, alcunha "Didi Pedalada", residente e domiciliado nesta capital e comarca de Porto Alegre, foram denunciados por infraçào aos arts. 3<?,letras a e b, 49, letra a, da Lei n"' 4.898/65, com a alteração
da Lei n'. 5.249(67, cfc. os arts. 25 e 44, 11, letra i (criança), do C.P.
Janiro Jorge dos Santos Keppler, brasileiro, solteiro, maior, funcionário
púbico estadual, exercendo as funções de Inspetor de Polícia, filho de Janito
Feijó Keppler e Olinda dos Santos Keppler, residente e domiciliado nesta co~
marca, foi denunciado, em virtude de aditamento, por infração aos arts. 39,
letra a, 49, letra a,da Lei nP 4.898(65, c/c. os arts. 25 e 44, //,letra i (criança),
do C.P.; João Augusto da Rosa, brasileiro, casado, funcionário público estadual, exercendo o cargo de [nspetor de Polícia, como incurso nas sanções dos
arts. 3<?, letras a e b, 4"', letras a e c, da Lei n'i' 4.898, cjc. o art. 25, do C.P., segundo aditamento de fls. 962/965, dos autos.
Segundo o M.P.: .. No dia 12-1 1~78, aproximadamente às 12 h, na Rua
Botafogo, 621, bloco 3, ap. I 10, em Porto Alegre, onde residiam, quando as
crianças Camilo e Francesca Casariego, com 8 e 3 anos de idade, respectivamente, preparavam~se para assistir a um jogo de futebol, no Estádio BeiraRio, foram detidos ilegalmente por diversos homens, que não possuíam qualquer mandado de prisão, nem mesmo as vítimas cometiam qualquer espécie
de delito.
"Pelo menos as dua::, crianças foram levadas e de imediato para o prédio
da Secretaria de Segurança e ali permaneceram por um ou mais dias. Enquanto isto a uruguaia Lilian Elvira Celiberti, com permanência legal no Brasil,· foi
coagida a permanecer no referido apartamento, até o dia 17 do mesmo mês,
sob a ameaça de armas, portadas pelos autores da prisão, sem que houvesse
qualquer motivo autorizador para tal: flagrante, mandado de prisão ou de
busca e apreensão domiciliar e não comunicação posterior à autoridade judiciária.
·~No dia 17-11-78, o jornalista Luiz Cláudio Cunha, chefe da sucursal da
Revista Veja, em Porto Alegre-, recebeu um telefonema anônimo, procedente
de São Paulo, de uma pessoa que dizia estar preocupada com a falta de infor~
mações de Lilian Elvira Celiberti e Universindo Rodriguez Dias, que poderiam estar detidos e solicitava uma verificação no endereço que forneceu. O
jornalista mencionado, acompanhado pelo fotógrafo João Batista Scalco Pereira, foi ao local.
H

Foram atendidos por Lilian, através da porta entreaberta e após breve

diálogo, em que ela se mostrava nervosa, a porta foi aberta de todo e dois ho-

mens armados de pistolas de grosso calibre determinaram os jornalistas que
entrassem no apartamento, fazendo-os permanecerem encostados â parede,
com as mãos para o alto, enquanto os revistaram e interrogaram, por um es~
paço de cerca de 20 minutos.
·~Após libertados, os jornalistas foram recomendados para que nada
publicassem, nem mesmo informassem o ocorrido a São Paulo, demonstrando que pretendiam prender mais pessoas que, eventualmente, procurassem os
uruguaios. Cunha e Scalco perceberam que lá se encontravam cinco ou seis
homens, que pelo modo de agir e falar denotavam ser policiais. Logo após a
libertação, Scalco informou ao companheiro que um dos indivíduos armados
se assemelhava com em ex-atleta do futebol, conhecido por "Didi Pedalada".
"'Mais tarde, através de fotografias, os jornalistas identificaram, com segurança, o funcionário policial, Orandir Portassi Lucas, como um dos homens armados no apartamento de Lilian.
"Uma Comissão da OAB, Secção do Rio Grande do Sul, esteve em
Montevidéu, quando através de fotografias o menor Camilo reconheceu o
prédio. da Secretaria de Segurança Pública como o local em que esteve recolhido, junto com Francesca e Lilian, reconhecido também, mediante fotos,
pelo garoto, o Delegado Pedro Carlos Seelig, como um dos homens que estiM
vera em sua residência na Rua Botafogo.
"Pelo aditamento de fls. 737 (744, a participação de Janito Keppler no
transporte coativo dos uruguaios atê a fronteira, levados de automóvel, foi
narrado pela irmã de Janito, Cecília Regina Keppler da Silva, ao advogado
João Antônio Silveira de Castro, e informando que a operação fora comandada pelo Delegado de Polícia Pedro Seelig, superior hierárquico de J anito.
Isto João Castro narrou aos advogados Mariano Beck, Hermínio Beck e
Omar Ferri, mas acabou posteriormente negando.
"Igualmente, pelo aditamento de fls. 962 a 965, diz o M.P., João Augusto da Rosa participou do evento criminoso, porque reconhecido judicialmente pelos jornalistas Luiz Cláudio Cunha e João Batista Scalco Pereira como a
pessoa que apontou a pistola para o rosto daquele, imobilizando-os, fazendo
com que ambos entrassem no ªPªrtamento. Era João Augusto que faz-ia as
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perguntas e, interrogando os dois, demonstrava ser o chefe da operação no
interior do prédio.
.. Foi, inclUsive, o homem que se afastou por alguns minutos, voltando
após mais cordial, autorizando os jornalistas a se afastarem do lOcal, após recomendação para que nada publicassem~ riem avisassem à pessoa que telefonara."
A denúncia contra os dois primeiros réus fOi recebida em 5-3-79- fls.
317/318. O aditamento contra Janito Keppler em data de 15-10-79- tls.
752/753 - e contra João Augusto em 7-4-80 - fls. 966(961.
Citados, foram interrogados. Os dois primeiros em 10-4-79 - fls.
497 (503. Os réus Janito e João Augusto em 9-11-79 (tls. 781/783) e 8-5-80,
conforme se vê de fls. 1.007 jl.009, respectivamente. Por defensores constituídos, apresentaram defesa prévia, arrolando testemunhas e requerendo diligências (fls. 516 a 517,518/519,789 e 1.010fl.012, respectivamente) várias.
A primeira audiência, para inquirição de testemunhas da denúncia, foi
realizada em 10-5-79, com a ouvida de três pessoas (fls. 538/551). A segunda
ocorreu em 11-6-79 (fls. 624/630), tomados dois depoimentos. Mais três testemunhas foram ouvidas em 7-8-79 (a fls. 662/671). A inquirição de mais quatro acontece em 10-9-79 (fls. 689/694). Em 11-10-79 (fls. 729/735) foram ouvidas mais cirico, com a desistência de uma requerida pela defesa de Seelig,
com concordância e homologação. Em 13-11-79 (fls. 793/800) mais uma. E
em 31-3-80 (fls. 948/951) foi realizada a audiência em que Scalco e Cunha reconheceram João A. da Rosa.

Em virtude dos aditamentos contra Janito Keppler e João Augustq da
Rosa, requereram seus defensores a reinquirição das testemunhas arroladas
na denúncia e das que tiveram depoimentos determinados de ofício. Em despacho que se encontra a fls. 1.046/1.049 foi deferido o pedido e determinada,
ainda, a inquirição de mais dez pessoas, todas referidas, além das oferecidas,
por estes dois denunciados, em defesa prévia.
Desta forma, em data de 3-6~80, foram ouvidas seis testemunhas. Em 106-80, mais dez (fls. 1.182 a 1.194). Em 17-6-80, mais quatro depoimentos foram colhidos (fls. 1.218/I .225). Em razão de uma entrega de documento, por
parte do Dr. Justino Vasconcellos, Presidenfe Regional da OAB, que correspondia a depoimento à OAB Nacional, por Hugo Walter Garcia Rivas prestado e alusivo ao fato, foi determinada a inquirição de mais pessoas.
Assim, em 3-7-80, foram ouvidos o Presidente do Conselho Federal, Dr.
Seabra Fagundes, do Presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Jair de Lima Krische e dos jornalistas que realizaram reportagem com
Hugo Rivas, que declarava ter integrado órgão de segurança do Uruguai.
Finalmente, em data de I0-7-80, foi realizada a última audiência, com a
inquirição de !rês testemunhas da defesa de Janito Keppler, que desistiu de
outras duas, com concordância e homologação.
Em debates orais o M.P., entendendo provada a denúncia e os aditamentos, postula condenação de todos os réus.
A defesa dos três primeiros denunciados, em preliminar, argúi:
a) cerceamento de defesa e conseqilente nulidade do feito, por desatendido requerimento no sentido de ser enviada carta rogatória para ouvida dos
militares do Exército Uruguaio, referidos por Hugo Rivas;
b) cerceamento de defesa, por indeferida perícia sobre as assinaturas de
Rivas, lançadas em seus depoimentos, no manuscrito publicado pelo Jornal
Zero H ora, em cotejo com as constantes das fotocópias de seus documentos;
c) inaplicabilidade da Lei n9 4.898/65"aos denunciados Orandir, Janito e
João Augusto, por não serem autoridades policiais;
d) falta de justa causa para a ação penal, dada a ausência da palavra das
vítimas, na fase· judicial, o que acarreta a ·nulidade do feito.
No mérito, a defesa dos três primeiros alega que eles não cometeram o
delito, examinando exaustivamente__a_prova, pedindo a absolvição.
A defesa de João Augusto, após se manifestar sobre o conjunto probatório, sustenta a inocência do reú, como o que deve ser absolvido.
Registre-se que, dada a complexidade da matéria e os vários volumes
existentes, as partes apresentaram mernoríais, com conhecimentos e concordância recíprocos.
Saliente-se, também, que além dos oito Volumes, tombados em juízo,
existem mais·--qüatOfú: ap-ens-os e--representados pela CPI da Assembléia Legislatíva -do Estado, Relatório da Comissão da OAB e Sindicância levada a
cabo na Secretaria de Segurança Pública e mais um apenso, referente à exceção de 'incompetência de juízo, num total, pois, de- VTn1e e três volumes.
Face, portanto, a tão volumoso expediente e a heterogéneas fontes, não
foi pOs-SíVel proferir sentença, em audiência, como expressamente determina a
Lei n9 4~898/65, entendendo apliCável, conseqüentemente, o CPC, que fixa o
prazo de I Odias para proferir decisão, eis que se trata, neste caso, de processo
com réus soltos.
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Preliminares:
Aprecio, de logo, a preliminar de nulidade do feito, por cerceamento de
defesa, que os réus argüira!TI desdobradamente: indeferimento da rogatória
para inquirição dos militares uruguaios, citados no depoimento de Hugo
Garcia Ri vas, prestados a uma Comissão da OAB e ao Movimento de Justiça
e Direitos Humanos e negativa de perícia grafotécnica nas assinaturas lançadas por Hugo Rivas nos referidos depoimentos e no manuscrito publicado
pela imprensa, compativamente com as constantes de seus documentos.
Mantenho os d~spachos lançados nos autos a fls. 1.253v, e 1.311, refercntemente ao indeferimento da rogatória, pelos próprios motivos ali expostos, isto porque: hNào constitui cerceamento de defesa, em regra, o fato de o
juiz a quo indeferir pedido de testemunha referida, por isso que a teor do§ l'i',
do art. 209, do Estatuto Processual Penal, é medida facultiva". Rerista dos
Tribunais. 455(4!6.
No que diz respeito à negativa de perícia grafo técnica-, permaneCem os
argumentos expendidos no próprio termo da audiência realizada em 10 do
-corrente, valendo acrescentar que, além de desnecessária, jâ que não -se refere
a exame de corpo de delito, seria tecnicamente impossível, posto que os documentos originais certamente acompanharam Rivas, quando de sua saída do
território brasileiro. Diz o art. 184, do CPP: "Salvo o caso de exame-de corpo
de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida peleis partes, quando não for necessária ao esdarecimento da verdade".
Rejeito, de outra parte, a prelíminar de inaplicabilidade, aos três últimos
réus, da Lei n9 4.898, posto que não são autoridades.
Entendo que não se pode lançar névoa sobre o que estâ absolutamente
claro, explícito na própria lei. Com efeito, o art. 49, do mencionado diploma,
começa diferencia-ndo a toS de mando e de execução, ou seja, de superior e subordinado. Aquele manda e este executa. Porém ambos são sujeitos ativos do
crime de abuso de autoridade. Vejamos: 49 - Constitui, também, abuso de
autoridade: a) ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual,
sem as formalidades legais ou com abuso de poder.
Logo após, nas letras f e g são feitas referências específicas: f) cobrar o
carcereiro ou agente da autoridade policial; g) recusar o carcereiro ou agente
da autoridade policial.
E quem é, pelu referida lei, considerado autoridade? Apenas o Delegado
de Políciu'? Não. A resposta é dada pelo seu art. 5'i': "Considera-se autoridade,
pura os efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função pública, de
natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração".
E o se_u a_rt. 6'?, § 5'i', liquida o tema: "Quando o abuso for cometido por
agente da autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá
ser cominada a pena autónoma ou acessória, de não p-oder o acusado exercer
funções de natureza policial ou militar no município da culpa, por prazo de
um a cinco anos"_
Basta, em conclusão, que seja funcionário público, ou exerça, mesmo
que temporária e não remuneradamente, uma função pública: "Funcionário
público é todo aquele que, embora em caráter transitório ou sem remuneração, exerce emprego ou função pública". Ribeiro Pontes, C.P. Brasileiro, 6•
ed., p. 534.

.. 0 C.P., afastando as controvérsias determinou com segurança o que se
deve entender, para fins do Direito Penal, intra poeniajurü poenalis. por funcionário público que, embora transitoriamente e sem remuneração, exerce
cargo, emprego ou função pública ... É realmente o exercício da função pública o que caracteriza o funcionário público perante o Direito Penal". H. Fragoso, Lições de Direito Penal, IV /1.062.
1
"O conceito de funcionário público deve ser, assrm, ligado à noção ampla de "função pública". Este o critério prevalente." N, Hundria, in Comentários, 1Xj400-4Q3.
Resta, por fim, a preliminar de ausência de justa causa, para a ação penal, por não terem sido ouvidas as vítimas, na fase judicial. Quer a defesa que,
com o advento da Lei n<? 5.249, de 9-2-67, a ação penal, por crime de abuso de
autoridade, passou de pública condicionada à pública pura.
Não havendo representação, com a expressa e cabal manifestação do
ofendido ao fato e aos que o praticaram, sua inquirição é requisito essencial à
ação. Inexistente, nulo o feíto. Com a vénia que me merece a figura -ilustre do
Dr. Lia Pires, com o respeito que tenho por sua sabedoriajuddici, não compartilho de seu ponto de vista. Não vejo necessidade em se tomar o depoimento do ofendido. Conseqüentemente, não há nulidade.
Como bem salientou S. Ex', trata-se aqui de uma ação pública. E, como
tal, hâ uma duplicidade de sujeitos passivos: o Estado e o cidadão. Surgída a
notícia do delito, concomitante ou separadamente poderão agir. Aliás, o poderá é uma faculdade deste. Para aquele há uma imperatividade.
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Bilac Pinto, autor do projeto de lei que se tra~sformo_una 4.898, assim
justificava sua iniciativa; ''Previu a Constituição, ao iristituTr as regras fundamentais que caracterizam o estado de direito e ao inscrever no seu texto direitos e garantias individuais, que abusos poderiam ser cometidos pelas autoridades encarregadas de velar pela execução das leis e pela manutenção e vigência dqs princípios asseguradores dos direitos da pessoa humana''.
;~conferiu, por isso mesmo, a quem quer que seja, o direito de representur contra abusos de autoridades e de promover a responsabilidade delas por
tais ubusos."
"O objctivo que nos anima é o de Complementar a Constituição, para
que os direitos e garantias nela assegurados de1X-erri de cçmstituíi letra morta
em numerosíssimos municípios brasileiros." Abuso de Autoridade, de G.P.
de Freitas e V.P. de Freitas, ed. Revista dos Tribunais, 4.
Sem dúvida nenhuma, uma grande conquista, especialmente quando se
sabe que, a partir de sua vigência, autoridades arbitrárias foram chamadas à
moderação, contando-se inúmeras condenações decorrentes.
Valeu ela por uma conquista de suma importância para nOssa sociedade
po!ítica, nu qual, segundo a inteligência fulgurante de Adauto Lúcio Cardoso, "para milhões de criaturas, os direitos e gãiaritraS iridiVídiiais têlri tidO
existência puramente nominàl"- Diário do Congresso Nacional, p. 8.149.
Porém, como todo ordenamento jurídico se condiciona ao aperfeiçoamento, pouco mais de um ano após o seu advento, verificava-se uma porta
larga, utilizada por aquelas autoridades (ou agentes seus) acostumadas ao
arbítrio: a representação do ofendido. PressjoiJ.ado, ameaçado, deixava de
exercitar o direito, triunfando a implli1J<fiúfe-:Aí a razão da Lei n9 5.249, dispondo que a falta de representação do
ofendido não obstava a iniciativa do Estado. Corihecedor este de um fato que
caracterizasse abuso de autoridade, não só não deve, corno não pode esperar
a iniciativa do cidadão prejudicado ou lesado. Cumpre-lhe, de pronto, agir
com firmeza.
Portanto, há que se repetir a existênCfa de uma duplicidade passiva, no
crime de abuso de autoridade:_.. Há dupla subjetividade passiva. Sujeito passivo mediato: é o Estado, titular da Administração Pública. SUjeito passivo
imediato: é o cidadão, titular da garantia constitucional lesada ou molestada". D. Evangelista de Jesus, Do A.Aut. Justitia, 50.

E sendo o Estado sujeíto passivo, ainda que mediato, o exigir-se o depOimento das vítimas, como elemento essencial para a validade da ação, é
subverter-se a norma processual norteadora da ação pública.
O M.P. ao oferecer denúncia arrolará testemunhas. Os arts. 19 e 23, da
Lei n9 4.898, díspondo sobre a audiência, detcrrriina que serão ouvidos o réu,
as testemunhas e o perito. Não refere o depoimento do ofendido.
Ofendido, vítima não são testemunhas. Tourinho Filho, ln Processo Penal, Y'/157, Ed. Jalovij75, conCeitua testemunha: para ele, Citando Von
K ries, testemunhas são terceiras pessOãs. Traz, ainda, a definição de Manzini
de que "testemunho é a declaração, positiVa ou negativa da verdade, feita ao
magistrado penal por uma pessoa (testemunha) distinta dos sujeitos princi.:
pê.li!> do processo".
E se a Lei n"' 4.898 exigisse, como candição essencial, o depoimento do
ofendidü, tê-lo~ia dito, expressamente. No mesmo sentido a Lei n9 5.249, que
tornou pública a açào penal, procederia. Não fizeram porque, corno acima
foi dito, seria uma subversão a todas as regras de procedimento, posto que,
em ação pública, o depoimento da vítima, ou do ofendido, jamais fo-i erigido
em condição para validade do feito.
Aliás, se fosse levado a rigor tal pretensão, chegar-se-ia à impunidade do
agente que subornasse a sua vítima, ou que a escondesse até o final da instrução, o que é positivamente inadmissível. Rejeito, pois, esta argUição de nulidade.
Do Mérito
Cumpre examinar, por primeiro, a ocorfêOcia, a exiStência do fato, após
a sua tipicidade e, finalmente, a autoria.
Lilian Elvira Celibcrti Rosas de Casariego e seus dois filhos, Camilo e
Francesca, com oito e três anos, respectivamente, ingressaram em território
brasileiro, via Rio de Janeiro, cm 17-10-78, chegando a Porto Alegre nomesmo dia, em viagem aérea. Isto estã provado pela certidão de fl. 33 da Polícia
Federal.
Ainda nesse dia teria procurado o cidadão Jaime Plavinik, a fim de alugar um imóvel por ele administrado, já que pretendia permanecer três meses
aqui. No dia imediato, ou seja, 18-10-78, celebrou contrato de locação, passando a ocupar o apartamento 110, bloco 3, da Rua Botafogo, 621. Fazia-se
acompanhar de seus dois filhos e de um rapaz de aproximadamente 30 anos,
falando em espanhol.
O prazo de contrato era de três meses e o locativo mensal de Cr$ 5.000,00
e, como consta no documento firmado entre Jaime e Lilian, aquele recebeu
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uma caução de Cr$ 5.000,00. Trinta e dois dias após, isto é, a 20-11-78, cerca
das 12 h, na residência de Jaime este recebe a visita de um rapaz, de mais ou
menos vinte e cinco anos que, apressado. entrega-lhe um envelope contendo
um bilhete de lilian e as chaves do apartamento, dizendo-se emissário dela.
Estes fatos estão devidamente comprovados através dos depoimentos de
Jaime Plavinik, do contrato de locação e de mencionado bilhete, todos nos
autos. Afirma o administrador que, logo após o recebimento do bilhete, foi
ao apartamento, onde achou as roupas do dormitório do casal fora do lugar,
com o lençol e o cobertor jogados ao chão.
Observou muito lixo, em um saco de papel, circunstância que causou estranheza, pois normalmente os detritos eram colocados na lixeira. Na cozinha encontrou louças, com restos de comida, que não tinham sido lavadas.
Cerca de cinco tampas de luz estavam fora de lugar. E a caução de Cr$
5.000,00 jamais foi reclamada.
Luiz Cláudio Fontoura da Cunha, chefe da sucursal da Revista V~ja, em
Porto Alegre, declara que estava em seu local de trabalho quando, por volta
das li h, do dia 17-11-78, recebeu um telefonema de São Paulo, de urna pessoa do sexo masculino, sotaque espanhol, afirmando que um casal de estrangeiros, jUntamente com duas crianças, havia desaparecido de seu apartamento à Rua Botafogo, 621, bloco 3, em Porto Alegre.
Segundo esta pessoa, que permaneceu no anonimato, o desaparecimento
teda ocorrido no dia 12 de novembro, um domingo, admitindo que pudessem
encontrar-se detidos, pois era imprOVlvel que tivessem viajado da Capital do
Estado. Negou-Se a fornecer o número de seu telefone, dizendo que faria outra ligação.
Luiz Cláudio, cerca das 16 h du mesmo dia e acompanhado pelo fotógrafo João Batista Scalco Pereira, da Revista Placar que pertence ao mesmo grupo da Revista Veia. deslocou-s~_ao _local indicado. Tocando a campainha e
aguardarldo cerca de um minuto, .-.a porta se abriu e apareceu o rosto de Lilian. Apareceu apenas o rosto dela com um semblante assustado".
Falando em espanhol, Luiz Cláudio perguntou à mulher se Universindo
ali morava. Ela confirmou, mas fazia movimento com os olhos, como se desejasse olhar para o lado, para ver alguém que estivesse por lá, ou indicar alguém. Ainda em língua espanhola o jornalista informou que recebera um telefonema de São Paulo e queria saber se tudo estava bem.
Antes que ela respondesse a porta foi escancarada, Lilian retirada, aparecendo um homem que lhe apontou a arma junto aos olhos, indagando:
"'San Pablo"? Outro elemento, igualmente armado, procedeu da mesma forma com Scako. Foram obrigados a entrar, voltando-se para a parede, braços
erguidos sobre a cabeça e as pernas afastadas.
Após um diálogo, quando Luiz Cláudio passou a se expressar em português, a pessoa que o questionava, e ainda com a arma apontada, afastou-se
do apartamento, retornando cerca de cinco minutos após. Estava mais gentil,
afirmando que tudo estava bem com os jornalistas e fazendo com que baixassem as _m_à_os.
Luiz Cláudio indagou-lhe o que estava acontecendo, pois parecia ter entrado numa fria. Nesse momento a pessoa que apontara a arma para Scalco
disse: "Uma baita fria, cara". O jornalista voltou a questionar aquele que lhe
parecia ser o chefe do grupo, o único que fizera perguntas, que saíra do apartamento, sobre o que acontecia, obtendo como resposta: ''É, estrangeiros ilegais no país, essas coisas". Recomendou que não publicassem qualquer notícia a respeito.
João Batista Scalco Pereira, o fotógrafo que acompanhava Luiz Cláudio,
confirma integralmente este fato.
Em investigações posteriores, levadas a efeito en1 Montevidéu, o jornalista declara ter ouvido do menor Camilo, na residência dos avós deste, que
ele e um amigo----filformações posteriores dirão ser Universindo Diaz- se
preparavam para assistir a uma partida de futebol, no Estãdio Beira-Rio, entre as equipes do Internacional e do Caxias, no dia 12-ll-78, cerca das 13:30
h, quando foram presos e levados para um prédio onde, na frente,
encontravam-se carros da polícia. Existiam duas ruas, separadas por um riacho.
Mostradas fotos do prédio da Secretaria de Segurança Pública ao menino, por intermédio de sua avó, ele confirmou que lá estivera preso. Mediante
indagações, Luiz Cláudio entendeu que Elenira Severino, policial do DOPS,
poderia ter cuidado das crianças, pelo que conseguiu uma fotografia dela,
tendo Camilo confirmado tal fato, quando a foto lhe foi mostrada pelo magistrado italiano Luigi Araceni.
O Dr. Marcus Soibelmann Melzer (fls. 538/542), que chefiou a Comissão de Advogados da OAB regional a Montevidéu, confirma que ouviu de
Camilo referênCia sobre o fato que sua avó, Lilia, declarou que tudo que sabia sobre o episódio fora por intermédio do neto. Assim, segundo o garoto,
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ele, sua mãe e a irmã- estiveram pfesos ein local que coincide com o relato de

Cunha.
Declara, ainda, o- advogado Melzer, que Dona Lilia narrou ter Camilo
lhe transmitido que os três foram retirados do prédio em referência e levados
de automóv_el, por três_homens, até a fronteira, quando ele e Francesca passaram para outro veículo e sua mãe para um terceiro .. Então perderam o contato com Lilian.
O Dr. Omar Ferri, em seu depoimento prestado à fl. 626, conta que por
volta das 15 h, do dia 17-11-78, recebeu um telefonema de seu colega Eduardo
Greenhalg, que integra um Comitê para Defesa de Direitos Humanos, ligado
à Cúría Metropolitana Paulista, afirmando que há vãrios dias estava encontrando dificuldades para contactar com Lilian.
Cerca das 20 h, deste_ dia, Ferri esteve no apartamentó -da Rua BotafOgo,
não; encçtntrando pessoa alguma. Dei'SOU um bilhet~ sob a porta. Lá retornou
no sábado e no domingo. _v oltandp no dia :?0-t 1_-78, en~g_ntr_a Jaime PJavinik,
arrumando o apartainento que se encontrava nas piores condições, com cinzeiros cheios de tocos de cigarro, roupas e revistas pelo chão e louças não lavadas.
Diz Ferri que através de uma irmã de Lilian residente em Milão, Mirta
Adonai, e por telefone, tomou ciência de que a prisão das vítimas ocorreu em
12 de novembro, ficando todos no apartamento. No dia imediato foram levados até a fronteira, mas enquarito os demais eram enviados a Montevidéu, Lilian era trazida de volta para Porto Alegre, no apartamento da Rua Botafogo, até que no dia 17 chegaram os Jornalistas e seus captores decidiram
encaminhá-la ao Uruguai.
O Dr. Seabra Fagundes, como Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e o Dr. Justino Vasçonc:ellos, Presidente da
OAB gaúcha, depuseram informando que em São Paulo tomaram depoimento de uma pessoa que se dizia ex-ifitegi-ariie do Exército Uruguaio e que desde
1976 fazia parte da Companhia de Contra-Informações daquele país.
Segundo aquelas duas altas autoridades da OAB, esse elemento, _que se
chamava Hugo Walter Garcia Rivas, teria paiticipado, como subalterno, de
missão conjunta da mencionada Companhi~ e_policia~s brasileiros, na operação de busca de Lilian, seus dois filhos e U niversindo Diãz, que foram presos em Porto Alegre e levados para a fronteira do Chuí.
o- Presidente do Movimento de Justiça e Direitos-Humanos de Porto
Alegre, Jair de Lima Krische, confirma as informações de Hugo Rivas, bem
como os jornalistas Kolecza e Maciel, do jOrnal Zero Hora, que o entrevistaram, publicando reportagem a respeito.
Os depoimentos são chaves? São, sem dúvida nenhuma, os prestados pelos jornalistas Luiz Cláudio Cunha e João Batista Scalco Pereira. Testemunhas não contraditadas. Encontraram Lilia_n prisioneira. O Dr. Omar Ferri,
quatro horas depois, lá esteve e não encontrou quem o recebesse.
Os ãdvogados Marcus Melzer, Mariano Beck e Brochado da Rocha são
pessoas por demais Conhecidas e nada contra eles foi alegado. E confirmam
ter ouvido a avó de Camilo dizer que este declarara terem sido presos no dia
12 de novembro em Porto Alegre.
Mas, se não bastassem os depoimentos, ainda teríamos a pesar outras
circunstânCias que merecem ser examinadas. Conio o- contrato de locação,
por três meses e o ·depósito de uma caução de CrS 5.000,00. De repente e não
mais do que de repente, Jaime Plavinik recebe um bilhete, encaminhando as
chaves, entregues por pessoa desconhecida.
Dado ao inuSitado do fato, Jaime se desloca, de pronto, para o apartamento. Descobre que a inquilina fora embora, deixando roupas usadas, livros, a casa em desordem e, principalmente, se_quer pensa em recuperar,

como normal, a caução de Cr$ 5.000,00.
Ora, quem se obriga a ficar hospedada no Hotel Atlântico, como Lilian
se h,ospedou, meses antes em passagem pelo Rio Grande (fl. 871 ), não se pode
dar ao luxo de abrir nião de Cri 5.000,00. Não em 1978. Ainda se leve em
conta que ela tinha difiCuldades financeiras ã -poi1lo de pagar apenas uma
matrícula na Escola onde os dois filhos estavam estudando.
De outro lado, a perícia no mencionado bilhete (fi. 868), realizada por
perito da_Justiç_.a do Trabalho, é concludente: .. É do mesmo punho escritor a
assinatura constante do corpo do bilhete e a assinatura (Lilian Elvira Celiberti) constante ao pé do bilhete?
"R - Os exames grafoscópicos realizados sobre o bilhete evidenciam
que o grafismo contido no corpo do contexto- independentemente de qualquer apreciação sobre sua autenticidad_e_~ foi ali lançado sem qualquer preocupação de reproduzir os característicos gráficos do material padrão ...
Ê do mesmo punho escritor a assinatura constante no contrato de Jocação- Lilian Elvira Celiberti- c o constante nO corpo dO-bilhete dirigido
ao locador Jaime Plavinik?
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R - Seguramente não. Tanto o grafismo do corpo do contexto documental do bilhete, como a própria assinatura lançada ao pé do mesmo, discrepam acentuadamente não só da assinatura contida no contrato de locação,
como das demais assinaturas e grafismos do restante rriaterial padrão.n
Em resumo: Lilian não escreveu o_ bilhete a Jaime Plavinik e nem o assinou!
Nem se alegue que o. perito (que também é oficial, pois que pertence à
Justiça do Trabalho) realizou tarefa calcado em documentos e material padrão insuficientes. Isto porque, quando a Polícia Federal determinou a realização de perícia, por seu órgão próprio, o resultado que se encontra a fls.
213/215 -é: ··valendo-se de equipamentos adequados (lentes de pequeno aumento. microscópio, lupa com iluminação, etc.) os peritos procederam a minucioSo confrorito entre questionado e padrão. Durante os exames os signatários con_stataram diferenças de ordem mprfogenéticas, ideogrãficas, no· ca~
Jibre, .bem c~Il}O retoques na assinatura questionada, que não existem nas as~
sinaturas padrões. Entretanto, face à escassez de padrões fornecidos ao confronto, os peritos não podem. concluir pela inautenticidade do material questionado, apesar das divergências constatadas ...
Para a perícia elaborada pelo perito da Justiça do Trabalho mais material padrão foi-lhe fornecido, como consta de seu relatório. Dessa forma pode
o perito realizar a tarefa, que já fora iniciada, no inquérito da Polícia Federal.
Deu-se ele por satisfeito com os elementos de que dispunha. E ofereceu inestimável colaboração à Justiça.
Só para o Instituto de Criminalística da Polícia gaúcha, é que os doeu~
mentos a serem periciados, em eSpecial o material padrão, não foram suficientes, pois coii.sta a fls. 705/706 uma exigência de ••um ditado, uma cópia e
de quinze a vinte assinaturas colhidas em papel com características fíSicas semelhantes à do papel sobre o qual foi coniposto o bilhete incriminado e com
o objeto escritor de natureza esferográfica, abastecido com tinta de coloração
azul".
H.

Repita-se, a própria Polícia Federal, com menos elementos, ao menos
tentou colaborar com a Justiça e se não pôde concluir com segurança, ao pro~
ceder ao exame, constatou muitas divergências.
Porém, não é só a perícia que demonstrou não ter Lilian escrito nem assinado o bilhete, o que prova que alguém o fez por ela. Aliâs, ~e os nossos policiais denunciados não falam e não escrevem em língua espanhola, como afirmam, fortalece-se a crença (ou a certeza?) da participação co_njunta de brasileiros e uruguaios em tão deprimente empreitada.
Há outra prova documental, talvez mais forte e pouco observada. Com
efeito, no dia 23-10-78, Francesca e Camilo começaram a freqüentar as turmas maternal e jardim, respectivamente, do Jardim de Infância Cisne ~.ranco,
localizado à Av. Getúlio Vargas; n9 908. Pelas folhas de presença das
_crianças, que se encontram de fls. 53 a 56, assistiram ininterruptamente às aulas até o dia 10-11-78, uma sexta-feira. Considerando-se que no sãbado não
hã expediente nos colégios, via de regra, deveriam ter retornado no dia 13,
uma segunda-feira. Mas n~o voltaram mais.
Há referências de que Lilian seria uma mãe irresponsãvel, que se escondia à sombra dos filhos, que com sua vida traumatizara os filhos, especialmente Carriilo. A Justiça impõe que as coisas sejarri colocadas em seus devidos lugares. Lilian estava com sua permanência legal no BraSil. Como estrangeira, deixando sua segunda pátria, a Itália, por certo veio confiando na bandeira, na Nação brasileira.
E tão logo chegou (locou o apartamento dia 18 de outubro), tratou de
colocar seus filhos na escola. E tanto levou a sério que as crianças, enquanto
Lilian esteve livre, não faltaram à aula um só dia. Desnaturados, é imperativo
proclamar, são aqueles que arrancam os filhos para jogarem na masmorra
urna ·mãe·que n·ão cometera, S:eg·undO o comUnicado das Forças Conjuntas do
uruguai, nenhum delitó no seu país. Ou não foi esta a declaração oficial?
A h! David Canabarro, como puderam os teus patrícios de hoje olvidar a
mensagem magiStral que a pena de Arthur Ferreira Filho registrou para sem-pre. Assim, quando no ardor da Guerra Farroupilha, Rosas, o ditador da Argentina, mandou oferecer apoio contra o Império em troca de uma aliança
com os farroupílhas, Canabarro, comandante em chefe alertou o emissário
estrangeiro: "Ide dizer a vosso chefe que o primeiro soldado que cruzar a
fronteira fOrnecerá o sangue -com que será assínada a paz com os imperiais.
Porque. acima de nosso ideal pela República, está o nosso amor pelo Brasil".
Quer a defesa ilustre dos réus que Lilian e Universindo, como militantes
do Partido pela Vitória do Povo- PVP- nitidamente de contestação ao regime vigente no Uruguai, tenham-se reunido no apartamento, com outros
companheiros de ideologia. E como no dia e hora já mencionados ali dessem
chegada os jornalistas, descobrindo seu paradeiro, receberam ordens superio~
res para abandonar o local, rumando ao Uruguai.
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Por vários motivos esta tese não pode prosperar. Em primeiro, que cor-

religionârios seriam estes_ que mantinh<:!,m Lilian cativa, que prenderam os
jornalistas,_ com dois deles, ao menos, falando portuguêS e agindo não como
estrangeiros? De outro lado, sendo eles integrantes do Partido de Contestação
ao regime uruguaio, bem sabiam que Lili ao havia sido deportada e lá não poderia voltar.
Vale notar que Universindo e Lilianjá eram conhecidos de Luiz Cláudio,
sendo que aquele chegara até a fornecer doCLimtmtos sobre a situação de sua
pátria para este jornalista. Ora, certamente não se iriam assustar atai ponto
com a chegada de um c_onh.ecido e se lhe haviam entregue documentos é porque lhe depositavam confiança. Logo,, não havia por que a desabalada pressa
de fugir .do local, abandonando roupas e a própria caução. E correrem exatamente para o único lugar onde não poderiam ir, o Uruguai?
E como explicar que durante toda a semana de 13 a 17, portanto desde
segunda até aquela sexta-feira_, não tenbam as crianças, ,antes_ tão assíduas,
comparecido a um só dia de aula? A tese da defesa é de que o pânico se estabeleceu por volta das 16 h de sexta-feira. Então não havia razão para a ausência de Camilo e Francesca da Escola!
Sem sombra de dúvida, a ausência das crianças a aula, no período de l3
a 17, consubstanciada na prova documental examinada, conduz à conclusão
definitiva do que disse Camilo, ou seja, <iue foram presos no dia 12, um domingo.
E como referiu Mirta Adonai a Omar Ferri, levados à fronteira onde
Universindo e as crianças acabaram entregues aos uruguaios e Lilian trazida
de volta ao apartamento, onde ficou presa, pois que seus captores- ciueriam esperar para efetuar outras prisões de peSsOas que aii foSsem procurã-la.
Não_ fora assim, por que teriam deixadO que ela abrisse a porta aos jornalistas?_ E como Luiz Cláudio. estivesse falando em espanhol, acreditaram
que podia ser o contat_o aguardado. Infelizmente para eles, felizmente para a
Justiça, cometeram uma falha.
Tentaram, de todas as formas, de todos os meios, reparar o erro, mas o
fato se tornou-- públicO e a ação penar não- estáva··condicionada à rePresentação das vítimas~ encarceradas nO- Uruguai.
Tenho, pois, por tudo o que restou examinado, que o fato narrado na denúncia e aditamentos aconteceu, isto é, Lilian Elvira Celibertf Rosas de Casariego e seus dois filhos, Camilo e Francesca, e ainda Ü níverSindO Diaz foram
presos em Porto Alegre e ao menos por algum tempo mantidos sob prisão,
para depois serem levados para o Uruguai.
Este fato, seja que nome se lhe queira dar, ocorreu. Disse, várias vezes, o
ex-governador Sinval Guazzelli, q-ue o esclarecimento era questão de honra
para o seu governo. Acrescente-se que o repúdio a tal procedimento deve ser
almejado por todo brasileiro que admite vivi!r apenas sob um imj)êrio: o da
leit
Embora a conotação político-ideológica com que foi encarado este fato,
ao Judiciário cabe apenas, e tão-somente, saber se houve o delito, não impOrtando as figuras dos sujeitos ativo e passivo, nem a·s d:ulsas a qUe estejam engajados. Só bá uma causa maior: a verdade! Se as vítimas se encontravam no
Brasil de forma ilegal, caminhos existiam, legais também, como a própria expulsão, com normas específicas a serem seguidas.
O Judiciário é apenas um instrumento da ier: cuinprindo-lhe cuidar seja
ela observada, punindo com imparcialidade quem ouse violã-la. O juiz ao julgar não pode ter a preocupação de agradar ou de não melindrar. O dia em
que tiver de decidir sob pressão, ou influência de qualquer ordem, ou, ainda,
receoso de qualquer conseqüência, melbor será que se exonere para não cons~
purcar a dignidade do cargo.
Nunca é demais lembrar a lição extraordinária de John Marshal, Presidente da Suprema Corte Americaria, sObre os devúCs do. juiz: "Atentai, senhores, para os deveres de um juiz. Tem ele de pronunciar uma sentença entre
o governo e o homem a quem o governo está perseguindo; entre o mais poderoso Tndiví~uo ~a Repúbl_~ca e Õ mais- pobre e imPopulãr: E da -mais alta importância que, -nÇI exerciéio dêsse dever, observe el~ a mais_ absoluta imparci_a~
!idade. O Poder Judiciário penetra, por seus efeitos, no lar de cada cidadão; e
influi sobre oS seus bens, a sua reputaçãO, a sua Vida, tudo. Eu sempre pensei,
desde a minha mocidade até hoje, que o maior flagelo com que a divindade ir.:.
ritada pode punir um povo ingrato e pecador é uma justiça ignorante, cornipta ou dependente". Ajuris- Trabalhos Jurídicos (Sentenç-as).
O conceito de uma Nação entre as demais também decorre da forma
com que ela trata os outros nacionais, que eventualmente dela se socorram,
especialmente quando se trata de convicções políticas.
Narrou Luiz Clâudio que em certa ocasião ao chegarem ·na sucursal da
Veja, Lilia'n e Universindo disseram-lhe do encantamento com a liberdade vigente no Brasil. Será que hoje, com tudo e depois de tudo, conservarão eles a
mesma imagem de nossa Pátria?

Vale a pena transcrever aqui trecho da carta que o Senador Wilson Ferreira Aldunate, candidato à Presidência do Uruguai, enviou ao Presidente da
Argentina, on.de se encontrava, momentos ante_s de buscar asilo em outra embaixada, ameaçado que estava de ser preso em Buenos Aires e deportado para
o Uruguai, que se encontra a fls. 193/207, do vol. I, da CPI da Assembléia
Legislativa:_ "Há quase três anos, em conseqüência dos acontecimentos políticos ocorridos no Uruguai, Hector Gutierrez Rui, Zelmar Micheline e eu, os
três de nacionalidade uruguaia, confiamos, como uma multidão de outros
compatriotas, nossa segurança: e a de nossas famílias à proteção da bandeira
Argentina''.
.. Pouco ou nada nos importou então, nem depois, qual fosse o Governo
ou o regime político que imperasse neste país, pois em quem depositamos
nos~a confiança foi na pr~pria Nação."
·
Pois bem, admitido o fato _e 3 sua tipicidade, necessãfio que se perquira
sobre a auto_ria. Quatro são os denunciados._Necessário o exame da prova_em
relação a cada um. Comecemos jndagando s_obr~ os ele~entos que se-encontravam no apartamento de Lilian naquela tarde do dia 17-11-78, de acordo
com as descrições feitaS pelos jornalistas.
Luiz Cláudio Cunha, depondo pela primeira vez, na Polícia Federal, a
tls. 16/19, informa: O elemen-tó que parecia ser o chefe da equipe era de cor
branca, magro, cerca de 1,74 m de altura, cabelos ruivos, bigode espesso e
comprido, trajando roupa esporte.
O outro, com estatura de 1,70 m, aproximadamente, possuía cabelos
castanho-escuros, curtos, muito forte, até musculoso, cor branca. Depondo
novamente na Polícia Federal, referindo-se sobre o que presumia ser chefe,
dizia ser magro, altura de 1,72 m, cabelos entre castanho e ruivo, cobrindo as
orelhas e sem barb~·- com bigode passando da beirada da boca, falando por~
tuguês típko do Rio Grande do Sul.
Declara que entre os presentes havia uma pes~oa alta, forte, cabelos curtos- pixaim - roupa esporte, sem-barba e sem bigode e que identifica como
Orandir Lucas, conhecido como_ Didi Pedalada, .que foi identificado através
de uma foto de arquivo (166).
Depondo na CPI da Assembléia Legislativa e referind_o~se outra vez ao
líder do grupo, a pessoa evidentemente que comandava, que o calçou com a
arma, declara-o de altura mediana, entre 1,70 ma 1,75 m, cerca de 30 anos,
cor branca, cabelos lisos de cor entre castanho e ruivo, repartido do lado, bigodes longos, caindo sobre os lãbios, sem barba, trajando roupa esporte. O
segundo elemento, o que exclamou .. uma baita fria, cara", reconhecia como
Didi (fl. 26).
Ao ser ouvido na sindicância da Polícia Estadual, à fl. 226, do apenso I,
da SSP, descreve o chefe da equipe como magro, branco, altura entre um metroe setenta e dois a um metro e setenta e quatro, com cabelos relativamente
longos, entre castanbo e ruivo, sem barba, bigodes longos passando da linha
da boca. O outro reconhecera como Orandir.
Em setJ depoimento em juízo, à fl. l.J59,.dâ o primeiro, já reconhecido
oficialmente pelos dois jornalistas, como João Augusto âa Rosa. Volta nova·
mente a apontar Orandir como o que apontou a arma para seu companheiro
Scalco.
João Batista Scalco Pereira ouvido pela Polícia Federal, pela primeira
vez, à fl. 20, descreveu o líder como homem de estatura média, cabelos claros,
de bigode, pele clara, bem vestido, falando português, com entradas !aterias
no cabelo, nariz afilado. O segundo tinha cor morena, bem escura, cabelos
ondulados de cor castanha.
Reinq~írido na Polícia Federi:J,l, à fl. 19Q, reitera que_o homem que apon·
tau a arma para seu colega Luiz Cláudjo tinha cerca de 1,75 m, bigodes passando da borda da boca, cor branca cabelos lisos. o outro, o que-lhe colocara a arma próximo ·ao rosto, era moreno escuro, com altura entre 1,75 m a
I,80 m, cabelos pretos e enroladinhos.
_Esta_des~rição Scalco reiterou quando prestou depoimento à CPI da Assembléia Legislativa, à fl. i22, na Sindicância da SSP- fl. 274- e em juízo,
no ~uto de reconhec~~ento de.João- Aug~sto e novamente no depoimento (fl.
1.162).
.
Efetivamerite, requereu o M.P. a realização de um reconhecimento, o
que foi feito, obSérv-adc:is as formalidades devidas, oportunidade em que Scal.co e Cunha reconheceram, sem hesitação, a João Augusto da Rosa, como o
elemento líder do grupo na casa de Lilian (fls. 948/951).
Deve ser ressaltado que os jornalistas são as únicas testemunhas presen~
dais, mas que durante o longo período que medeou entre 17~11·78, até o último depoimento prestado (3-6-80), mantiveram~se inabaláveis na denúncia do
fato e na acusação a policiais gaúchos, descrevendo sempre e com mínimas
variações os dois principais elementos incriminados.
Exceção feita ao primeiro depoimento à Polícia Federal, em todos os demais Luíz CláudiO referiu que, ao saírem do apartamento, Scalco já referia ter
a impressão que o elemento que lhe apontara a arma se tratava do ex-jogador
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do Internacional, Didi Pedalada. A confirmação de Scalco sempre ocorreu,
porém, por ter verificado uma fotografia de arquivo, que se encontrava borrada, descartou esta possibilidade, até que foi procurado por Luiz Cláudio,
com outra fotografia do suspeito e, então, não teve mais dúvidas, apontandoo à opinião pública e às autoridades.
É fundamental esclarecer que Luiz Clãudio sempre declarou que suas
atividades não estavam ligadas à ãrea esportiva, como Scalco, mas sim à política. Ora, se não tivesse Scalco, à saída do apartamento, declarado a Cunha a
impressão de reconhecer' Didi, como tería o último jornalista se empenhado
em descobrir fotos do ex-atleta colorado, se Scalco não estava no Rio Grande, a ponto de Cunha viajar a São Paulo com as fotos?
Pretende a defesa de Didi existir contradição nos depoimentos de Scalco
e Cunha, como o fato de ter este, no primeiro depoimento, dado o elemento
armado e mais tarde identificado como Orandir, como pessoa de cor branca.
Ora, este réu não é negro. Note-se que os jornalistas tiveram conta to com ele
' em circunstâncias anormais, sob a mira de armas, de surpresa, tomados os
seus pertences, postados contra a parede, mãos erguidas e a iluminação não
era das melhores.
Então o que se dizer do Delegado Federal, que em situação bem diferen1 te, com a pessoa à sua frente, até submissa como ocorre quando de inquirição
\ de suspeitos, possivelmente durante horas, ao qualificá-lo, como se vê da qualificação de fl. 138, deu-o como ~·brasileiro, branco ... ".
Scalco, todavia, que observo_u melhor, porque foi contra ele que o réu
apontou a arma, sempre disse em todos os depoimentos, inclusive no primeiro à Polícia Federal, que se tratava de elemento de cor morena, bem escura.
Esta diferença entre dois observadores é absolutamente normal.
Desconfie-se, isto sim, de duas pessoas que descrevem um fato, uma pessoa,
uma paisagem de maneira absolutamen~e idêntica. O eminente proCessualista
Tourinho Filho. na obra jã citada, à p. 158, ensina: "Há, ainda, o problema da
duração dos estímulos. São estes que determinam as sensações e aquele que
mira um quadro durante lO minutos tem melhores condições de descrevê-lo
do que o outro que o olhou por 2 minutos. O grau de iluminação também altera as percepções sensoriais'.
Outro fato, alegado pela defesa, é que Orandir, em Virtude de acidente
automobilístico, teVe afundamento do frontal. E mais, uma grande cicatriz no
braço direito que é, inclusive, um pouco torto.
O sentido de observação varia muito de pessoa para pessoa. Um indivíduo observa de uma maneira abrangente, global. O outro poderá fazê-lo de
forma detalhada. Comparativamente, em termos de observação, homem e
mulher se distinguem, aquele com abrangência e--esta detalhista.
Sob a ameaça de uma arma, emocionalmente desequilibrados pelo inusitado d0 fato, temerosos inclusive (e por que não?) por sua segurança, normal
que não se apegassem a detalhes. Vale referir que não recordam se os réus estavam com camisa com ou sem mangas. Reitere-se que as condições de iluminação eram deficientes.
Outra nuance, focada pela defesa, é de que os jornalistas, por entenderem normal o ocorrido, voltaram à redação da Revista Veja, somente voltando a tratar do assunto no_ início da outra semana. Ora, como jâ foi por eles explicado, estavam envolvidos com o resultado das eleições de dois dias antes.
Como a sua revista circula no início da semana, claro que o resultado do pleito, na época em que se anunciava a abertura política, era o fato mais importante a ser noticiado. e a imprensa trabalha em cima de acontecimentos. Natural, portanto, que só no início da semana, liberados profissionalmente, passaram à investigação efetiva do acontecido no apartamento da Rua Botafogo.
Quanto ao co-réu João Augusto da Rosa, duas são as questões levantadas, em especial, pela defesa no sentido de invalidar o reconhecimento feito
pelos elementos da imprensa já mencionados. Uma delas é que, quando de
ato de identificação acontecido na Assembléia Legislativa, não o identificaram. Em lista encaminhada consta o nome de João Augusto, mas embora lá
tenha estado, diz a defesa, Scalco e _Cunha não o apontaram.
Os jornalistas negam que o réu tenha comparecido ao ato, porque, do
contrárí0.-0-fdentificariam. Declara o Deputado Romildo Bolian que a tarefa
conjunta, com o Deputado Cícero Viãnria~ era de examinar a cédula de identidade, confrontando-a com a fisionomíri do policial e conferir se o nome estava na lista.
Diz o parlamentar Cícero Vianna que, embora a prioridade fosse para a
carteira de lclen"tidade, ocorreram casos em que estas eram velhas, ou ligeiros
desencontros entre os nomes nelas constantes e os que a lista registrava.
Examine-se, agora, a versão dos réus, iniciando por Orandir Portassi Lucas, que nega sua participação nO fato. embora lotado no DOPS, estava à disposição da Escola de Polícia, realizando sindicâncias. E talvez lá estivesse no
dia 17, fazendo triagem. Lembra, vagamente, ter conhecido a testemunha
Scalco quando ele, réu, jogãva fUtebol.

Outubro dc..'-l'>H.l

Tácito Oliveira (fl. 730), testemunha arrolada pelo réu Orandir, alirma
que de longos anos é o cabeleireiro deste, que sempre usou bigode. Em ml!ados de 1978 passou a usar barba, dizendo que se tratava de uma promessa,
por ter concluído o curso e ingressado na polícia.
Este depoimento conflita, flagrantemente, com a declaração do réu, de
que estava usando barba '"há uns três meses". E esta revelação foi feitu perante a Polícia Federal, pelo próprio réu, quando acareado com Luiz Cláudio (11.
173) no dia 9-1-79, com o que se conclui ter sido, segundo ele, em outubro di!
1979. Não em meados daquele ano, como afirmou Tácito, numa tentativa
evidente de favorecer seu amigo Orandir.
t: claro que Orandir não diria que fora após o fato que começara a deixar
sua barba crescer, porque evidenciaria a tentativa de evitar ser reconhecido.
Nem poderia ser diferente, posto que se observa através da!) fotogratiasjuntadas pelos jornalistas, à época da identificação, com barba curta e rala.
É ainda o réu que se encarrega de desmentir outra testemunha sua, o Delegado Arthur Torelly Martins (fl. 731), quando este declara, com absoluta
certeza, que quando Orandir veio de outro Departamento, "e parece que do
DOPS", já estãva Com a barba crescida.
Mas não é apenas no aspecto da barba que o réu desmente Toretly. Em
seu interrogatório Orandir apresenta indecisão, ao afirmar onde se enco"ntrava na tarde de 17-11-78 mas "talvez estivesse executando serviço burocrático
na própria Escola de Polícia ... ".
Torelly, que não é réu e, cofio tal, não pode ter a mesma preocupação
em buscar em álibi, teve memória(?) mais aguçada que Orandir, pois declara
em seu depoimento: ~~Quanto à data de 17-11-78. Orandir exerceu nOrmalmente suas funções". Àquela data, urna segunda-feira, afirma Torel!y, passou
toda a tarde na Escola de Polícia e marcou a data, posto que fazia 40 anos que
seu pai falecera.
Mas a certeza da testemunha já não era tanta, ao final de seu depoimento, porque já passa a declarar que naquela tarde, uma sexta-feira, realizavamse provas na própria Escola da Polícia. Porém, naquele dia 17-1 1-78, segunda
o·u sexta, sem livro ponto e com 50 a 60 funcionários sob suas ordens, com
vários professores aplicando provas, centenas de alunos presentes, esta testemunha que não lembr~ de que Departamento veio Orandir, mas que jâ veio
barbudo, tem certeza de que o réu estava lá ...
E as testemunhas de Orandir continuam acumulando contradições,
,quando seus colegas Golbery, Caetano e Ubirajara Silva (fls. 732v.j734v.)
ora afirmam que "em setembro sua barba já estava crescendo", ora declaram
que "'antes de 17-11-78 notava-se que ele estava deixando a barba crescer. E
logo depois "descaiam" o réu para outra tarefa, que ele nega, e Torelly como
diretor da Escola nada fala, ou seja: Golbery, Ubirajara e Orandir "fiscalizavam os locais das provas ... ".
A última testemunha da defesa do réu, Delegado Antônio Goularte (fl.
735), lotado no DOPS, conta que ele estagiou naquele Departamento de fins
de julho até fins de agosto de 1978 e que neste período Didi jã estava deixando crescer a barba, o que conflita com a versão do réu, pelo menos por alguns
meses.
Especificamente, pois, em relação a Orandir Portassi Lucas, temos o reconhecimento dos jornalistas, testemunhas contra às quais nada foi alegado,
em termos de idoneida-de. Não tinham eles razões para dírigii'erri urna acu·
sação falsa, sabendo que atrairiam toda urna campanha dos organismos policiais e interesses a eles ligados. Nem escolheriam caminhos tão difíceis para
uma eventual promoção.
Os jornalistas viram e reconheceram Orandir corno um dos homens armados que mantinham Lilian presa. Hugo Rivas declarou que Orandir foi
um dos homens que levou as vítimas à fronteira do Chui. Os advogados
Seabra Fagundes e Justino Vasconcellos e mais Jair de Lima Krische tomaram o depoimento e, sob compromisso, transmitiram a informação para os
autos.
Porém, como quer a defesa deste réu, os depoimentos de Rivas não devem ser considerados como provas. Nem é necessârio. Bastam os depoimentos de testemunhas não contraditadas, como Luiz Cláudio Cunha, João Batista Scalco, Seabra Fagundes, Justino Vasconcellos, Jair Krische para concluir, sem sombra de dúvida, que Orandír Portassi Lucas cometeu o delito
que a denúncia lhe imputou.
Busco ainda em reforço desta convicção trecho da manifestaçãO do Dr.
Renato Maciel de Sá Júnior, Conselheiro Relator da Slndicância realizada:
.. Desde quando examinei esta sindicância e rilais o _inqUérito da· Polícia
federal, e os relatórios da Comissão da OAB-RS, entre oito e vinte de fevereiro últimos, convencera-me que havia indícios suficientes, até veementes, no
que concerne à participação do Escrivão Orandir Portassi Lucas, no episódio
do aprirtamento da uruguaia Lilian, em 17-11-78 ... ".
O hoje brilhante Juiz de Alçada, Dr. Ruy Rosado de Aguiar, em voto
que proferiu no conselho Superior de Polícia, examinando a participaÇão de
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Orandir no evento, demonstrou t_oda convicção, dizendo: ._.A prova de que
Orandir praticou os fatos referidos e capitulados na citação inicial está nos
depoimentos dos jornalistas João Batista Scalco Pereira e Luiz Cláudio Cunha ... os depoimentos destas duas pessoas são harmónicos entre si, convergentes com as demais provas e sempre se repetiram com integral concordância".
E prossegue o então conselheiro; 9Q álibi de que Orandir estaria na tarde
daquele dia na Escola de Polícia, auxiliando na fiscalização dos exames, contraria suas próprias declarações, que afirmou neste processo e em juízo terestado naquele dia desempenhando suas atividades riormais, burocráticas, no
serviço de sindicãncia dos antecedentes dos alunos que fazem o concurso da
escola e que "no desempenho de suas funções o depoente sai normalmente
durante o dia para cumprir as investigações". Em nenhum dos interrogatórios o indiciado mencionou a hipótese de ter fiscalizado a aplicação de exames.
Conclui o Dr. Ruy Rosado de Aguiar: ucontudo, foi o próprio Orandir
quem declarou perante a Polícia Federal, em janeiro de 1979, que há três meses estava com a barba crescida, o que aproxima, de forma indefinida, o início
da barba com a data dos fatos". A penso H, 390 e seguintes.
O Procurador da República, examinando o inquérito da Polícia Federal,
declarou em seu parecer: "Esse, portanto, é o primeiro dos pontos devidamente provados nos autos: o policial apelidado de "Di di Pedalada'' estava no
apartamento de Lilian Celiberti, fazendo parte do grupo armado que ali se
instalara".
Quanto a João Augusto da Rosa, os jornalistas Scalco e Cunha, desde o
inicio e sempre, o descreviam como o chefe do grupo, caracterizando-o fisicamente como magro. altura entre 1,70m e 1,75m, cor branca, sem barba, com
bigodes caídos pelos cantos da boca, cabelos castanhos como sempre declarou Scalco, ou entre castanho e ruivo, como chegoU a dizer Cunha. E falava
português típico do Rio Grande do Sul.
Luiz Cláudio é jornalista experiente, tanto que chegou a chefe da sucursal da Veia, culto, inteligente e observador. Esteve com esta pessoa e com esta
dialogou, Teve tempo para observá-la, enquanto ela pedia seus documentos,
falia perguntas c anotações.
Razão assiste ao Promotor Público quando afirma que João Augusto
disfarçou sua tisionomia, raspando o bigode e deixando crescer a barba, cortando o cabelo curto. Se Orandir deixou ·crescer a barba para impedir uma
identificação, normal que seu companheiro de arbítrio usasse o mesmo expediente.
Esta conclusão decorre das ínúmeras e absurdas mentiras contadas pelo
réu, mas que foram descobertas a tempo. Quanto interrogado (fls.
1007/ 1009) afirmou que desde 1968 ou 1969 usava óculos sistematicamente,
quando em todas as fotografias que vieram aos autos, quer quando ingressou
na Polícia, quer como funCionário do Unibanco e Banrisul, ou, ainda, pelas
que foram juntadas pela própria defesa à fl. 1291 Se apresenta sem óculos.
E quem poderã negar que usasse ele lentes de cantata. As receitas ópticas
apresentadas (e uma delas merece especial referência) denunciam ser mínima
<1 sua deficiência visual. E quantas pessoas devem, mas não usam óculos, ou
só os utilizam para ler ou escrever?
O réu continuou mentindo quando deClarOU em seu interrogatório que
nunca usou bigodes. Ora, na fotografia de fl. 1266 aparece de bigode e, o que
é fundamental, na foto constante da ficha de exame mêdico para ingresso na
Polícia, à fi. 1269, também estava de bigode, aliás-, bigode cOrrespondendo
com exatidão ao descrito por Scalco e Cunha.
E prosseguiu mentindo, ao afirmar que nunca usara cabelo comprido".
Ora, nas fotografias enviadas pelo Banrisul vê-se qrie seu cabelo caia sobre os
ombros (0. 1130) e na própria foto de 1269 (folhas) o cabelo lhe~cobria as orelhas.
Ele mesmo declara ter sido nomeado para o DOPS em janeiro de 1978, época portanto que ingressou, corno afirma, na Policia Civil. Ora, é sabido que
uma pessoa, ao ser nomeada e antes de assumir sua função pública, submetese a exames médicos. Daí a razão da ficha de fl. 1269, onde o réu aparece exatamente como os jornalistas sempre o descreveram.
Certo o Promotor Público afirmar que o réu provocou a calvície, juntando como prova do alegado a ampliação de uma fotografia colhida do réu em
audiência e, portanto, recente (fl. 1274), onde se vê que realmente, por um
descuido, os cabelos da parte superior do crânio estavam crescendo, esparsos,
é claro, mas existentes, não raspados.
Como somente este ano os jornalistas conseguiram chegar ao réu, teve
ele tempo de transformar o aspecto físico de sua cabeça, no cabelo e nos pêlos
do rosto. E novamente um cabeleireiro vem a juízo, arrolado por João Augusto. Desta vez é um funcionãrio da Secretaria da Saúde, que nas horas vagas faz barba e cabelo, inclusive do réu.
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Afirma que há cinco anos o réu é praticamente calvo e tem a barba crescida. Há dois anos e meio ou três, raspou o bigode. Só que ele esqueceu que
seu cliente cursou a Escola de Polícia há menos de três anos, onde é proibido
usar barba. Mas diz que o réu já usou bigode, raspando-o posteriormente.
Novamente a testemunha conflita com a versão de quem a arrolou.
Celívio Werb (fl. 1337) não sabe há quanto tempo o réU usa óculos, E
que só constatou que ele usava barba quando tomou conhecimento pela imprensa de que João Augusto era um dos acusados. Antes disso não prestara
atenção. Ora, sabe-se que os noticiários de imprensa, a respeito, começaram
em fins de 1979. Teve_ o réu um ano, após o episódio, para operar a sua metamorfose. E quase conseguiu.
Outro dado incriminador contra este réu é que no fim de 1979, por certo
já sentindo que a mão da Justiça se aproximava, com as especulações da imprensa. novo aditamento contra Janito Keppler, mudou todos os documentos. Qual o objetivo? Certamente fazer desaparecer as fotografias da carteira
de identidade mais antiga, da carta de habilitação que àquela época estampava a foto do possuidor. ..
O policial José Leal Lourenço, que exerce suas funções junto com João
Augusto no Gabinete do Secretário de Segurança, declara que logo depois
que o réu começou a trabalhar no DOPSjá tinha sinal de calvície, usava óculos e uma barba bem rahi. Logo, não era calvo, no início do ano de 1978.
Resta examinar por que os jornalistas não reconheceram o réu no ato de
identificação na Assembléia Legislativa. Existe nos autos da CPI uma relação
de nomes, fornecida pelo DOPS. Segundo õS DePutados Bolzan e Cícero, à
medida que os policiais passaVam pelas salas onde se encontravam os jornalistas vmham em grupos onde_se encontravam. estes dois parlamentares, que
conferi.:un o documento de identidade com os nomes constantes da relação.
L~mf>ra, no entanto. o Deputado Cícero Víanna que muitas carteiras de
iden idade eram velhas c até pequenas gjvergências entre nomes constantes
das ~éJulas. identificatórias e os que e9tfvam no documento fornecido pelo
D0. 1S. Ora, quem diz que não houve uma manobra do réu para não compa~
recer, sendo substituído por um colega.
Afinal, não houve tanta solidariedade entre os colegas, em servindo de
testemunhas de defesa, que chegaram a afirmar que Didi usava barba quando
este nega? Ou que o viram fiscalizando os locais de prova, quando este não re-fere isto? Ou do barbeiro de João que o via barbudo, embora as normas da
Escola de Polícia proibissem?
Ora, quem mente que nunca usou bigode e ficou sobejamente provado
que usou; quem afirma que nunca teve cabelos compridos e comprovadamen~
te os teve; quem alega que nos últimos onze anos usou óculos sistematicamen~
te e todas as fotografias derppnstram o contrãrio; quem apresenta uma receita
para uso de óculos datada de 13-9-76, num talonário impresso em 1979...
Quem faz tudo isto e ainda encontra solidariedade certamente encontrou
uma forma de não comparecer à Assemblêia Legislativa, para não ser identificado. Note-se que era tão grande o número de policiais que se dirigiram à
Assembléia que, conforme diz João Augusto, em seu interrogatório, foram
necessários seis ou oito ônibus para transportá-los. Um fato que merece ser
destacado é que, por ocasião do ato de identificação que deveria ser realizado
na Secretaria de Segurança Pública, mas que não ocorreu porque a autoridade policial encarregada recusou-se a cumprir a ordem do então governador
em exercício, o nome de João Augusto da Rosa, subvertendo toda a hierarquia, figurava em primeiro lugar na lista. Depois dele é que vinham o próprio
Diretor do DOPS e demais delegados.
Tenho, pois, que os depoimentos dos jornalistas, coerentes e seguros,
convergentes com as d..:mais provas existentes nos autos, mais as mentiras e
contradições do réu, fornecem a convicção plena de que João Augusto da
ROSa praticou juntamente com Orandir Portassi Lucas o delito de abuso de
autoridade a eles impütado pela acusação pública. Como conseqüência, merecem a devida responsabilização.
No que tange a Pedro Carlos SeeJig, Diretor de um
,.,artamento do
DOPS, existe o reconhecimento que teria feito o menino Cau ilo, uma das
vítimas, no apartamento de sua avó, em Montevidéu. N~1rra o iornalista Pedro Maciel (fi. 1183) que esteve na capital uruguaia e deixol! ~:o.n Dona Lília
cerca de doze fotografias, entre elas de cidadãos comuns e de alguns policiais,
para que ela as mostrasse ao menino, pOsto que impossível falar com ele,
traumatizado e arredio com brasileiros.
No dia seguinte, em companhia do fotógrafo Lamas, lá retornou, quando Dona Lília, mostrando uma foto do Delegado Seelig, teria repetido a frase
de Camilo: "Parece que já esSe aqui''. Um filho de Lília, de 14 anos, interferiu
para dizer que o garoto afirmara conhecer Seelig. Dona Lília corrigiu, repetindo a frase do neto: "Parece que já esse aqui".
Quando a Comissão de Advogados compareceu no apartameP!o da genitora de Lilian Celíberti, foram levadas fotos do réu Seelig. Prestando depo:mento a fls. 539/542, o advogado _MarcUs Melzer, que presidia a ComisSã(.,
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Informa que Camilo estava perturbado, não conversava com ninguém, até
que o Dr. Ferri começou a falar, brincando, e o garoto sentou a seu lado
Em dado momento o Dr. Melzer retirou de um envelope quatro fotografias, indagando se o menino reconhecia alguma pessoa. Ele apontou, com o
dedo, em duas fotos, a pessoa de Seelig. Indagado respondeu que o conhecera
.de seu apartamento em Porto Alegre. Este é um fato confirmado pelos demais
advogados c jornalistas que estavam presentes.
Segundo o advogado francês Jean Louís Weil, à fl. 794, possuía informações; procedentes de fontes uruguaias que não podia revelar, de que o fato
descrito na denúncia ocorrera e que nele estava Seelig envolvido. Foi, em resumo, o que declarou esta testemunha.
Hugo Garcia Rivas, já exaustivamente referido, disse que através de um
sargento soube que Seelig era urna pessoa muito importante na estrutura do
DOPS e que havia participado e colaborado na captura das vítimas uruguaias.
Embora existam fundadas suspeitas do envolvimento deste policial no
fato, a prova de sua participação não me parece suficiente para concluir pela
sua condenaçã-O. Baseia-se especialmente no depoimento de Camilo. Acontece, como bem ponderou a ilustre defesa, que antes da Comissão viajar ao
Uruguai, jornalistas efetivarnentejá haviam levado fotografias de Seelig e entregues a Dona Lília para que as mostrasse ao neto.
O que se passou no contato que ambos tiveram examinando as fotografias. ninguém sabe. E quando a ComisSão lá esteve o menino não foi pego em
estado de isenção de ânimO. Psicologicamente poderia estar condicionado a
uma acusação adrcdemente estabelecida, embora todo_ o cuidado e lisura da
Comissão ao q ueSfloná-lo. Efeiivamente as controvérsias, tanto na doutrina
como na jurisprudência, a respeito do valor do depoimento infantil, são muitas.
A criança pode ser influenciada negativamente quer pela imaginação
criadora, quer pela sugestão. Não foi de forma espontânea, como seria ideal,
a informação que Camilo prestou, mas ao contrário, quase que através de um
processo de interrogatório.
Novamente busco auxílio, neste ponto de vista, no já citado voto do Dr.
Ruy Rosado de Aguiar: "Assim, o lestemunho infantil deve ser avaliado
atendendo-se as condições pessoais da criança, da õcasião e do ambiente em
que ele se descobre e da maneira como foi colhida a informação".
.. No caso dos autos- conforme esclarecem todas as testemunhas que o
viram- Camilo era uma crianç'<l. traumatizada, olhando seus interlocutores
de esguelha, não podendo sequer ouvir falar o português, pois atribuía aos
brasileiros os males porque passam ele e sua família."
Consíderando, também que as declarações de Rivas foram genéricas e
não prestadas em juízo e que o depoimento do jurista Jean Luis Weil faz referência a uma fonte não identificada, não há prova suficiente para responsabilizar Pedro Seelig.
Agora, que a partir da conclusão de que Orandir e João Augusto praticaram o fato, fica evidente estarem a mando de superiores, isto é claro. Um inspetor e um escrivão, recém~ingressados na carreira policial, jamais agiriam
por conta própria. Não em um caso como este, que fugia aos padrões da normalidade. Mas daí, e só por isso, concluir-se que essa autoridade superior era
o Delegado Pedro Seelig, é uma temeridade. Assim c9mo ele, poderia ser
qualquer outra autoridade, a seu nível ou maior, quer civil, quer militar.
Quanto a Janito Jorge dos Santos Keppler tudo começou quando o advogado Mariano Bcck encontrou uma pessoa que o conhecia mas não era sua
conhecida. Se tratava do advogado João Castro que, a certa altura, solicitou
que 'se comunicasse com o colega comum, Omar Ferri, para que este avisasse
Lilian de que não deveria dar qualquer declaração sobre o episódio, pois estava sujeita a ser morta.
Transmitido o aviso, comparecem ao escritório de João Castro os advogados Ferri, Mariano e Hermínio, que ouvem daquele o seguinte: uma cliente
de Castro lhe dissera que possuía um irmão, que trabalhava no DOPS e que
participara do chamado seqUestro, porém o mencionado bacharel negou-se a
fornecer o nome da cliente e de seu irmão policial.
Investigações decorrentes demonstraram que Cecília Keppler havia procurado, profissionalmente, aquele advogado. Silvânia Pomperrneyer, também funcionária do DOPS, estabeleceu a ligação, pelo que o irmão de Cecília
era Janito e trabalhava naquele Departamento. Em diversos depoimentos, inclusive acareações, Castro nega tenha feito-tal referência aos advogados acima nominados, embora estes, com firmeza, sempre confirmem.
Desta forma, não eXistem elerliCriios nos autos, para responsabilização
de Janito Keppler, já que mesmo que Castro tenha dito, coino creio que disse,
da existência de uma cliente com_ um irmão envolvido, não mencionou
Cecília.
Cabe aqui, como registro, destacar a enorme e inestimável contribuição
.dada à elucidação dos fatos, pela Assembléia Legislativa, através de sua Co-
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missão Parlamentar de Inquérito e pela Ordem dos Advogados do Brasil,
Secção do Rio Grande do Sul, que investigou a denúncia.
Sem dúvida nenhuma prestimosa foi sua participação na tarefa nada fácil de levantar a densa névoa, consciente e calculada mente lançada para assegurar a impunidade de infratores da lei.
Por derradeiro, para que também sirva de exemplo a tantos que não se
envergonham em mentir à justiça, determino que, transitada em julgado esta
decisão, sejam extraídas peças necessárias para remessa à Coordenadoria das
Promotorias Criminais, com fins de denúncia, por falso testemunho, contra o
Advogado João Antônio Silveira de Castro, Jorge Alves dos Santos, testemunhas de defesa de João Augusto da Rosa, Oswaldo Biaggi de Lima e Patrocínio Lugo Acosta, residentes, os dois últimos, na comarca de Bagé, cujo procedimento delitoso foi tão bem apanhado pelo Deputado Ivo Mainardi, Relator da C PI: "Acontece, porém, que uma perícia solicitada por esta Comissão
e realizada nas segundas vias das passagens vendidas pela Rodoviária de Bagé, concluiu pela afirmação de que, no mesmo dia em que Oswaldo Lima e
Patrocínio Acosta informam ter viajado quatro passageiros, cujos nomes e
identidades figuram na lista de pí:l~c:ageiros de fi. 123, dos autos do processo,
somente viajou um passageiro".
Isto posto, julgo procedente, em parte, a denúncia de fls. 02/07 e procedente o aditamento de fls. 966/967, para:
I) Com fundamento nos arts. 49, letra a (executar), 69, § 39, letra b, da
lei n' 4.898, de 9-12-65, cjc. os arts. 25,44, II, í, primeira parte, e 51,§ 19, do
C.P.,

condenar
a) Orandir Portassi Lucas, alcunha .. Didi Pedalada", já qualificado, a
cumprir a pena de seis (6) meses de detenção.

Fixei a pena-base para este réu em três meses de detenção, considerando
que, embora primário, antecedentes abonados, personalidade normal, o dolo
com que agiu foi intenso, executando uma medida de prisãO contra estrangeiros, com risco de provocar; até, incidente diplomático entre dois países vizinhos+ Os motivos com que agiu altamente censuráveis e egoísticos, em circunstâncias de local totalmente desfavoráveis às vítimas.
Graves as conseqüências de sua conduta antijurídica, posto que, resultante de seu ato, Lilian e Universindo que não tinham contas a acertar com a
Justiça do Uruguai, segundo declaração oficial daquele País, existente nos autos, estão lá encarcerados há mais ou menos um ano e oito meses.
Não militam, em seu favor, atenuantes, mas sim a agravante do art. 44,
II, letra i, primeira parte, do C.P., pois como refere a denúncia Camilo e
Francesca são crianças. Como conseqüência, elevo aquela pena-base de três
meses de dentenção em (I) um més, com o que a pena passa a ser de quatro
meses de detenção.
Embora a denúncia não tenha, em sua capitulação, referido aplicável o
disposto no§ 1~>, do art. 51, do C.A., descreve que o delito do réu foi praticado contra quatro vítimas, de forma ampla, que teve ele plenas condições de
defeSa.
Desta forma, com fundamento no§ 19, do art. 51, do C.P., aumento
aquela pena de quatro meses em metade, ou seja, dois meses, resultando a
pena definitivamente impoSta a este réu em seis meses de detenção.
b) João Augusto da Rosa, já qualificado, a cumprir a p-ena de seis (6) meses de detenção.
Fixei a pena-base para este réu em três meses de detenção, considerando
sua- primaridade e os antecedentes testemunhalmente abonados, personalidade dentro dos padrões normais. O dolo com que agiu, no entanto, foi intenso,
executando uma prisão de estrangeiros com risco de provocar, inclusive, incidentes diplomáticos entre dois países vizinhos. Motivos altamente censuráveis e egoísticos, em circunstâncias totalmente desfavoráveis às vít_imas.
Graves as conseqüências de sua conduta antijurídica, pois, resultante de
seu ato, Lilian e Universindo, que não tinham nenhuma pena a cumprir no
Uruguai, segundo declaração oficial de suas altas autoridades, e que se encontram no processo, estão presos há cerca de oito meses.
Intimamente ligado às conseqüências próprias às vítimas, está o fato, há
muito, a criar uma imagem totalmente negativa do Brasil, inclusive no exterior.
Inexistem atenuantes, mas sim a agravante no art. 44, II, letra i, primeira
parte, do C.P., pelo que aumenta aquela pena-base de três meses em um mês,
elevando-se a combinação para quatro meses de detenção.
Embora a ocorrência do concurso formal não e.o;teja capitulada na denúncia, é descrita com absoluta clareza, ao mencionar que a ação delituosa
teve quatro vítimas.
-Desta forma, com fundamento no art. 51,§ 19~ do C.P., aumento aquela
pena de quatro meses em metade, ou seja, em dois meses, resultando a pena
definitivamente imposta a este réu, ern seis (6) meses de detenção .
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Por todas as nuances do fato, exaustivamente examinadas, inclusive na
fundamentação para aplicação da pena, o·quC d-enOta que os réus Orandir
Portasse Lucas e João Augusto da Rosa, embora recém-ingressando nos quadros da Polícia Civil, se envolveram e executaram medida violenta, de alta repen.:ussào, até lntefnacional, entendo necessária, cabível e até exigível a aplicação du pena acessória prevista no diploma penal que violaram.
Assim, com fundamento no art. 69, §59, da lei n9 4.898/65, aplico a cada
um dos réus condenados a pena acessória de não poderem exercer funções de
natureza policial, no Município de Porto Alegre, pelo prazo de dois (2) anos.
2) Com fundamento no art. 386, VI, do CPP, absolvo, Pedro Carlos Seelig c Junito Jorge dos Santos Kcppler, já qualificados, da imputação que lhes
foi feita.
Determino o lançamento, no rol de culpados, dos nomes dos réus conde~
nados.
Custas na proporção de 25% para cada réu apenado e de 50% para o Estado.
Com fundamento -no art. 57, do C.P., suspendo a execução da pena privativa de liberdade imposta aos réus, pelo prazo de dois (2) anos, desde que
cumpram as seguintes condições:
Jc;>- Apresentarem-se de quatro em quatro meses em cartório;
29- Comunicarem ao Juizo das Execuções eventual mudança de endereço;
3~'- Pagarem as custas, na proporção já liXada, no prazo de 60 dias.
Marco audiência admonitóría para Odia I 1-8-80, às 16 h. Requisitem-seIntimem-se. Publique~se.
Transitada em julgado. comunique-se à Superintendência dos Serviços
Polici~lis e ao Serviço de Inforrnatica da Põlícia Civil.
Porto Alegre, 21 de julho de 1980. -Moacir Danilo Rodrigues, Juiz de
Direito.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Alçada
PHPR

Abuso de A uroridade
Razões de apelação apresentadas em segunda instância.
Baix<t dos autos, para contra-razões, em primeira instância, pelo Ministério Público.
Indeferimento.
Lei n" 4.898.
Aplicação a toda autoridade policial que, no exercício do cargo, pratique
fato previsto na lei.
Distinção entre agente de autoridade policial e autoridade.
Inexistência.
Rogutória inquiritória de testemunhas referidas.
Indeferimento de expedição.
Nulidade não acolhida.
- Perícias.
Indeferimento.
Nulidade não acolhida.
-Vítimas.
Falta de inquirição.
Ausência de prejuízo.
Nulidade não acolhida.
Pedido de reconstituição de ato de reconhecimento.
Descabimento.
Nulidade, de outro lado, sanada, por não oportunamente argüida.
- Autoria.
Prova deficiente com respeito a três réus e suficiente com respeito a um
quarto.
Apelação Crime
N•
11.775
Dr. Promotor Público,
Orandir Portassi Lucas,
vulgo •·Didi Pedalada",
III Câmara Criminal
Porto Alegre
J9 Apelante;
29 Apelante;
PHPR-11.775
João Augusto da Rosa,
vulgo "'lrno", 39 Apelante;
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A Justiça, os 29 e 39
Apelantes, Pedro Carlos
SeeHg e Janito Jorge dos
Santos Keppler, Apelados.

Acórdão
Acordam, em 3• Câmara Criminal do Tribunal de Alçada, por unanimidade, na forma explicitada nos n9s XII,XIV e XV infra, indeferido o requeri·
menta do Ministério Pdblico de segunda instância e rejeitadas as preliminares, prover parcialmente as apelações do Ministêrio Público e de Orandir Portassi Lucas e, in totum, a de João Augusto da Rosa.
As apelações foram interpostas de sentença que, por infração aos arts.
4•, letra a. combinado com 6•, § 3•, letra b. da Lei n• 4.898, de 9-12-65, 25, 44,
inciso II, letra i, e 51,§ }9, do Código Penal: a) condenou, com .. sursis",
Orandir Portassi Lucas e João Augusto da Rosa a 6 meses de detenção e à
pena acessória de proibição de exercer funções de natureza policial em Porto
Alegre, por dois anos; b) com fundamento no art. 386, inciso VI do Código de
Processo Penal, absolveu Pedro Carlos Seelig e Janito Jorge dos Santos Keppler.
1.1- Adotam o relatório de fls. 1501/1505, na parte que vai adiante
transcrita:
''Pedro Carlos Seelig, brasileiro, desquitado, funcionário público estadual, desempenhando o cargo de Delegado de Polícia, filho
de Reinaldo Seelig e de Adelaide Tortelli Seelig, residente e domici~
liado nesta comarca de Porto Alegre; Orandír Portassi Lucas, casado, brasileiro, funcionário púbfico estadual, exercendo o cargo de
Escrivão de Polícia, filho de Ervandir Alves Lucas e Romilda Portassi Lucas, alcunha .. Didi Pedalada", residente e domiciliado nesta
Capital e comarca de Porto Alegre, foram denunciados por infração
aos artigos 39, letras .. a" e "b"; 49, letra ..a" da Lei n94.898j65, com
a alteração da Lei n\" 5.249/6_7, combinados com os artigos 25 e 44,
11, letra "i" (criança) do Código Penal.
Janito Jorge dos Santos Keppler, brasileiro, solteiro, maior,
funcionário público estadual, exercendo as funções de lnspetor de
Polícia, filho de Janito Feijó Keppler e Olinda dos Santos Keppler,
residente e domiciliado nesta comarca, foi denunciado, em virtude
de aditamento, por infração aos artigos 39, letra "a"; 49, letra "a",
da Lei n9 4.898/65, combinado com os artigos 25 e 44, II, letra "i"
(criança) do Código Penal; João Augusto da Rosa, brasileiro, casado, funcionário público estadual, exercendo o cargo de lnspetor de
Polícia, como incurso nas sanções do artigo 39,letras "a" e "b"; 49,
letra "a" e "c", da Lei n9 4.898, combinados com o artigo 25 do Código Penal, segundo aditamento de fls. 962/965 dos autos.
Segundo o Ministério Público: "No dia 12 de novembro de
1978, aproximadamente às 12 horas, na rua Botafogo, 621. bloco 3,
apto. I 10, em Porto Alegre, onde residiam, quando as crianças Camilo e Francesca Casariego, com 8 e 3 anos de idade, respectivamente, preparavam-se para assistir um jogo de futebol, no Estádio
Beira-Rio, foram detidos ilegalmente por diversos homens, que não
possuíam qualquer mandado de prisão, nem mesmo as vítimas cometiam qualquer espécie de delito.
Pelo menos as duas crianças foram levadas e de imediato para o
prédio da Secretaria de Segurança e ali permaneceram por um ou
mais dias. Enquanto isto a uruguaia Lilian Elvira Celiberti, com
permanência legal no Bfasil, foi coagida a permanecer no referido
apartamento, até o dia 17 do mesmo mês, sob a ameaça de armas,
portadas pelos autores da prisão, sem que houvesse qualquer motivo autorizador para tal: flagrante, mandado de prisão ou de busca e
apreensão domiciliar e não comunicação posterior à autoridade judiciária.
No dia 17-11-78, o jornalista Luiz Cláudio Cunha, chefe da sucursal da Revista Veia. em Porto Alegre, recebeu um telefonema
anônimo, procedent~ de São Paulo, de uma pessoa que dizia estar
preocupada com a falta de informações de Lilian Elvira Celiberti e
Universindo Rodriguez Diaz, que poderiam estar detidos e solicitava uma verificação no e·nctereço que forneceu. O jornalista mencionado, aompanhado pelo fotógrafo João Batista Scalco Pereira, foi
ao local.
Foram atendidos por Lilian, através da porta entreaberta e
após breve diálogo, em que ela se mostrava nervosa, a porta foi
aberta de todo e dois homens armados de pistolas de grosso calibre,
determinaram aos jornalistas que entrassem no apartamento,
fazenda-os permanecerem encostados à parede, com as mãos para o
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alto, enquanto os revistaram e interrogaram, por um espaço de cerca de 20 minutos.
Após libertados, os jornalistas foram recomendados para que
nada publicassem, nem mesmo informassem o ocorrido a São Paulo, demonstrando que pretendiam prender mais pessoas que, eventualmente, procurassem os uruguaios. Cunha e Scalco perceberam
que lá se encontravam cinco ou seis homens, que pelo modo de agir
e falar, denotavam ser policiais. Logo após a libertação, Scalco informou ao companheiro que um dos indivíduos armados se assemelhava com um ex-atleta do futebol, conhecido por ~'Didi Pedalada''.
Mais tarde, através de fotografias, os jornalistas identificaram,
com segurança, o funcionârio policial, Orandir Portassi Lucas,
como um dos homens armados no apartamento de Lilían.
Uma Comissão da OAB, Secção do Rio Gra'Q.de Po Sul, esteve
em Montevidéu, quando através de fotografias, o menor Camilo rec_onheceu o prédio da Secretaria de Segurança Pública, como o local
em que esteve recolhido, junto com_Francesca e Ulian, reconhecido
também, mediante fotos, pelo garoto, o Delegado Pedro Carlos Seelig, como um dos homens que estivera em sua residência na rua Bot<lfogo.
Pelo aditamento de fls. 737/744, a participação de Janito Keppler no transporte coativo dos uruguaios até a fronteira, levados de
automóvel, foi narrado pela irmã dejanito, Cecília Regina Keppler
da Silva, ao advogado João A_ntônio Silveira de Castro, e informando que a operação fora comandada pe[o Delegado de Polícia Pedro
Seelig. superior hierãrquico de--Táhito, Isto João Castro narrou aos
advogados Mariano Beck, Hamínio Beck e Omar Ferri, mas acabou posteriormente negando.
Igualmente, pelo aditamento de fls. 9( 2 a 965, diz o Ministério
Público, João Augusto da Rosa particip •U do evento criminoso,
porque reconhecido judicialmente pei.Js jornalistas Luiz Clãudio
Cunha e João Batista Scalco Pereira, como a pessoa que apontou a
pistola para o rosto daquele, imobilizando-os, fazendo com que ambos entrassem no apartamento. Era João Augusto que fazia as perguntas e, interrogando os dois, demonstrava ser o chefe da operação
no interior do prédio.
Foi, inClusive, o homem que se afastou por alguns minutos,
voltando após mais cordial, autorizando os jornalistas a se afastarem do local, após recomendação para que nada publicassem, nem
avisassem a pessoa que telefonara."
A denúncia contra os dois priffieiiOs réus foi recebida em 5-3-79
1
- ns. 317/318. O adit amento contra Janito Keppler em data de 1510-79 - ns. 752/753 e contra João Augusto em 7-4-80 - fls.
966/967.
Citados, foram interrogados. Os dois primeiros e"rfi 10-4-79ns. 497/503. Os reus Janito e João Augusto em 9-11-79 (ns.
781/783) c 8-5-80, conforme se vê de fls. 1007/1009, respectivamente. Por defensores constituídos, apfésentaram defesa prévia, arrolando testemunhas e requerendo diligências (fls. 516 a 517, 518/519,
789 c 1010/1012, respectivamente) vãrias.
A primeira audiência, para inquirição de testemunhas da denúncia, foi realizada em 10-5-79, com a ouvida de três pessoas (fls.
538/551). A segunda ocorreu em 11-6-79 (ns. 624/630), tomados
dois depoimentos. Mais três testemunhas foram ouvidas em 7-8-79
(à fls. 662/671). A inquirição de mais quatro acontece em 10-9-79
(fls. 689/694). Em 11-10-79 (ns. 729/735) foram ouvidas mais cinco,
com a desistência de uma requerida pela defesa de Seelig, com concordância e homologação. Em 13-11-79 (ns. 793/800) mais uma. E
em 31 de março de 1980 (ns. 948/951) foi realizada a audiência em
que Scalco e Cunha reconheceram João A. da Rosa.
Em virtude dos aditamentos contra Janito Keppler e João Augusto da Rosa, requereram seus defensores a reinquirição das testemunhas arroladas na denúncia e das que tiveram depoimentos determinados de oflcio. Em despacho que se encontra à fls.
1.046/1.049, foi deferido o pedido e determinado, ainda, inquirição
de mais 10 pessoas, todas referidas, além das oferecidas, por estes
dois denunciados, em defesa prévia.
Desta forma, em data de J-6-80, foram ouvidas seis testemunhas. Em 10-6-80, mais dez(fls. 1182a 1194). Em 17-6-80, mais quatro depoimentos foram colhidos (fls. 1218/1225). Em razão de uma
entrega de documento, por part_e do Dr. Justino Vasconcellos, Presidente Regional da OAB, que correspondia a depoimento à OAB
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Nacional, por Hugo Walter Garcia Ri vas prestado e alusivo ao fato,
foi determinada a inquirição de mais pessoas.
Assim, em 3-7-80, foram ouvidos o Presidente do Conselho Federal, Dr. Seabra Fagundes do Presidente do Movimento de Justiça
e Direitos Humanos, Jair de Lima Krische e dos jornalistas que realizaram reportagem com Hugo Rivas, que declarava ter integrado
órgão de segurança do Uruguai.
Finalmente, em data de 10-7-80, foi realizada a última audiência, com a inquirição de três testemunhas da defesa de Janito Keppler, que desistiu de outras duas, com concordância e homologação.
Em debates orais o Ministério Público, entendendo provada a
denúncia e os aditamentos, postula condenaç~o de todos os réus.
rns. 1505).
1.2- Em memorial (ns. 1385-1402), o Dr. Promotor sumulou os fatos,
como vieram descritos na denúncia e a aditamentos, e sustentou demonstrada
a participação, neles atribuída a cada um dos réus. Argumentou no sentido de
demonstáü· a tíPíéídade penal daqueles fatos, bem como sua caracterização
como crime co-nlum, não político. Por isso, a espécie rege-se pela Lei n'1 4.898.
Analisou longamente a prova.
Citou o recohecimento do réu Orandir, pelos jornalistas Luiz Cláudio
Cunha e João Batista Scalco Pereira.
Luiz Cláudio, na polícia federal (fls. 16 do inquérito), asseverara poder
reconhecer algumas pessoas do grupo que estava no apartamento de Lilian.
Em outra ocasião, declarou que identificara, por fotografia, uma daquelas
pessoas, como sendo o réu Orandir Portassi Lucas. Disse, ainda na polícia,
Luiz Cláudio, que ele e seu companheiro Scalco, após serem liberados do
apartamento em questão, haviam achado semelhante entre Orandir e uma
das pessoas em causa. Luiz cláudio é fotógrafo e Orandir admitiu ter sido,
por ele, fotografado.
Scalco, continua o Promotor, descreveu a aludida pessoa, como sendo de
cor morena escura. Ora, Orandir não é negro, como podem dar impressão fotos suas. Na Polícia Federal, foi qualificado como branco.
As indicações que os jornalistas mencionados deram da altura da pessoa
que descreveram diferem um pouco.
A circunstância de não haverem aqueles observado no braço da pessoa
que os atendeu no apartamento e que acharam parecido com Orandir (consta
ter este tal cicatriz) explica-se por outra, qual seja, a de que disseram não se
lembrar se aquela pessoa usava camisa de mangas curtas ou longas. Além disso, essa cicatriz, se existisse, ficaria fora do ângulo de visão das depoentes.
Isso porque situava-se no braço que estava estendido para eles, cuja mão empunhava um revólver.
Alegou o Dr. Promotor que Orandir modificou a fisionomia, deixando
crescer barba, bigode e cabelo.
Acentuou que testemunhas arroladas por aquele faltaram com a verdade, quando depuseram.
Outro réu reconhecido pelos jornalistas foi João Augusto da Rosa. Este
também procurou alterar a fisionomia; provocou calvície, raspou o bigode,
deixou cres<;er barba e passou a usar óculos.
Fotografias de João Augusto, figurantes dos autos, mostram um homem
de vasta cabeleira, com exceção de uma daquelas. Nesta, encaminhada pelo
UNIBANCO à Justiça, o réu usa uma camisa de gola moderna, de modelo
inexistente à época em que João Augusto era bancário.
Há, nos autos, foto obtida pelo Ministério Público junto ao Instituto de
Perlcia Médica do Estado, pertencente ao processo de ingresso de João Au·
gusto na Po[ícía. Tal foto é descrição perfeita deste.
A participação do cc-denunciado P~dro Seelig está evidenciada pelo reconhecimento dele feitO pelo menor Camilo; outrossim, pela narrativa do soldado uruguaio Hugo Garcia.
Outra trestemunha, Jean Louis Weil, narrou que, de acordo com informações de pessoas infiltradas nas Forças Armadas Uruguaias, Seelig havia
colaborado do (ado brasileiro, nos fatos em causa.
Teceu o Ministério Público considerações sobre o valor do depoimento
de criança ..
O fato de Camilo não haver sido ouvido em jufzo, continuou, é compensado pelas declamções de testemunhas conceituadas, que narraram o reconhecimento aludido.
A prova existente contra Janito Jorge da Silva Keppler são depoimentos
de três advogados e uma funcionária do DOPS.
Para os advogados, um colega seu, João Antônio de Castro, relatou que
uma cliente dele, João, lhe dissera que o irmão dessa cliente, sob a orientação
de Pedro Seclig, participara dos fatos em causa.
Apurou-se, por intermédio de funcionãria do DOPS, que esse irmão era
o réu Janito K_eppl~r.

Outubro de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

João Antonio de Castro negou o relato supra. Sua negativa, porém, não
convence.
Argumentou, mais, o Ministério Públíco, no sentido de convencer de que
os fatos que deram origem à ação penal ocorreram, ao contrário do que sustentaram os defensores.
Não houve, como pretenderam estes, saída espontânea das vítimas do
país.
Mencionou o Dr. Promotor, perícia demonstrando que a assinatura,
num bilhete atribuído à Lilian, foi falsificada.
Outra perícia- prosseguiu- realizada na CPl da Assembléia Legislativa, provou que os uruguaios não deixaram o país no hOrário constante da lista da Rodoviária de Melo. Neste horário, só uma pessoa deixou a rodoviária,
em ônibus. A lista aludida, portanto, foí adulterada. Nomes de passageiros e
números de documentos foram nela colocados pelo soldado Hugo Garcia,
como ele o declarou.
A locação do apartamento da rua Botafogo, está evidenciada pela segunda via do contrato respectivo, pertencente à locatária. A primeira via foi entregue à Polícia pela testemunha Jaime Plavinik.
As circunstânci.l.) de não estar findo o prazo de locação; de Ulian ter
abandonado o valor da caução com o locador; de haverem as crianças Camilo e Francesca deixado de compurccer às aulas a partir de 10 de novembro de
1978: a de, no prédio, haverem ficado roupas e livros convencem de que dele
se retiraram seus moradores apressadamente.
1.3 - A defesa de Pedro Carlos Seelig Orandir Portassi Lucas e Janito
Jorge dos Santos Keppler argUiu de nulo o processo.
Não se aplica, no seu entender, aos dois últimos, a Lei 4.898, eis que não
são eles agentes de autoridade, mas, apenas policiais.
O art. 59 da Lei 4.898 define autoridade, para os fins de incidência do
mesmo diploma legal.
O art. 69, 59, porém, restringe, quanto a policiais, tal conceito. Só o
agente da autorid:1dc policial incide na censura do citado diploma penal.
Agente da autoridade policial é, no dizer de Hélio Tornaghi, "somente
aquele que está investido de poder de mando, exerce coerção sobre pessoas e
coisas e dispõe de poder de polícia, isto é, pode descricionariamente restringir
certos bens jurídicos alheios".
Não se esquadrando Orandir em tal conceito, o processo é nulo em re~
lação a ele.
Alegou nulidade..<t, por cerceamento de defesa, consistentes em:
- Indeferimento, a fls. 1131 e !253v., do requerimento de fls. 1250-1255, de expedição de rogatória inquiritória para a República do Uruguai.
-Indeferimento, a fls. 1381, de perícia grafotécnica para demonstrar
que assinatura lançada na carta manuscrita de fls. 1209 (publicada pelo Jor~
nal Zero Hora, edição de 13 de junho de 1980) não é igual à aposta nos depoimentos prestados ao Presidente da O.A.B.
- Falta de inquirição das vítimas, por rogatória. Sua ouvida, por tal
meio, era possível, eis que conhecidos seus paradeiros no Uruguai. Tanto isso
é exato que lá foram ouvidas por rogatória, que constam a fls. 555~574 e 575~
586.
No mérito, aduziu os argumentos adiante resumidos:
a) As testemunhas Luiz Carlos F ontoura da Cunha e João Batista Scaldo
Pereira, depondo na Polícia Federal, disseram que não reconheciam nenhum
dos çomponentes do grupo que se encontrava no interior do apartamento da
Rua Botafogo (embora lhes descrevessem os tipos físicos), eis que nenhum
nome lá foi pronunciado nos dez minutos em que lá estiveram.
b) lnocorrcu crime.
I ndit:a isso a ~ircunst:lncia de a testemunha Luiz Cládio se haver afastado do apartamento, prosseguindo suas atividades profissionais normalmente.
Só na segunda~ feira seguinte, quatro dias após o fato, resolveu esclarecer este.
Até então, não suspeitava da existência de crime.
Outro pormenor que conforta tal tese é o de haver Lilian aberto a porta
do apartamento, haver recebido Luiz Cláudio, haver com ele dialogado, não
lhe haver pedido socorro, não haver demonstrado estar sendo alvo de constrangimento.
Só na segunda-feira, depois de negativa de diligência, pela polícia, volta~
ramos jornalistas ao apartamento. Contam que, então, foram postos contra
a parede, de mãos para o alto, revistados e submetidos a interrogatórios. E foi
desse procedimento que os repórteres deduziram que haviam sido tratados
por policiais. Ilação, no_entendcr da defesa, errada, eis que nãO só policiais
agem da forma mencionada.
Mais um pormenor convence de que não houve crime. 1:: o de que a luz
da sala foi ligada. Isso não seria feito se, riõ local, se desenvoly_esse uma operação ilegal. Só se iluminou o recinto porque Lilian, qy.e conhecia Luiz Cláudio, reconheceu-o e deu fé disso a seus acompanhantes. Por isso, um deles,
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que era o líder, mostrou-se mais amístOso e conciliador; por isso, foram os
jornalistas liberados.
Citou o depoimento de João Batista Scalco, prestado na Polícia Federal.
Em nenhum momento aludiu ele a qualquer inconformidade com a presença,
em seu apartamento, das pessoas que, de dentro dele, surgiram, apontando,
uma arma para ele, João Batista.
E.cc descreve o aludido líder do grupo e mais outra pessoa; Luiz Cláudio, três pessoas.
As descrições não combinam com o caracteres de Orandir que é mulato
(não branco), tem cabelos pretos encarapinhados, l,72m de altura e apresenta
um afundamento na fronte, tinha bigode e barbas crescidos, o antebraço direito um pouco torto e, nele, urna cicatriz.
No inquérito instaurado na Polícia Federal, ao depor, pela segunda vez,
Luiz Cláudio disse que "Já na rua, Scalco lhe revelou que possivelmente tinha
reconhecido um dos homens que estava no interior do apartamento". Este
poderia ser um ex-atleta do Internacional, conhecido como .. Didi Pedalada".
Scalco, conforme Luiz Cláudio, não reconheceu fotografia, existente em
exemplar antigo da Folha da Manhã, de Didi Pedalada.
E Scalco, ao ver da defesa, deveria ter reconhecido o último, porque, no
DOPS, dissera que facilmente poderia fazê-lo: em juízo, a fls. 1163, que jã o
fotografara, há muitos anos atrás.
De outro lado, continuou o defensor, Luiz Cláudio não podia deixar de
n-otar o defeito e a cicatriz no antebraço direito do indivíduo que lhe apontou
o revólver, caso fosse aquele o réu Orandir.
Este último, continuou, não podia estar no apartamento em causa, em 17
de novembro de 1978, às 16 hora:;.
Nessa data e hora, encontrava-se ele na Escola de Polícia, conforme asseveraram o Delegado Artur Torelly Martins e o Inspetor Ubirajara Fontes da
Silva.
Citou o depoimento do cabelereiro Tácito Nei Araújo Oliveira, conforme o qual, quando a imprensa passou a citar o nome de Orandir como um
dos possíveis envolvidos nos fatos narrados na denúncia, usava Orandir barba comprida e bigode.
Esse pormenor é roborado pelo Delegado Torally e pelo Inspetor Ubirajara.
Analisou a prova de envolvimento de Pedro Seelig no crime.
Constituiu-se esta no reconhecimento do último, pelo menor Camilo, em
Montevidéu, perante uma comissão de advogados.
Alegou que, na revista V~ia. de 3-11-78, registraram-se declarações da
avó de Camilo. Disse ela que não permitiu que um enviado da revista mostrasse fotos à criança. A própria avó lhe levou as fotos e informou à revis"ta
que a criança tivera a impressão de ter visto um dos fotografados, o réu Seelig.
Foi nessa ocasião, prossegue, que Camilo conheceu - não reconheceu
- Seelig.
Dias após, chegou a comissão de advogados. Exibiu várias fotos a Camilo. Duas delas, o último separou. Disse que conhecia o fotografado- o réu
Seelig: que o conhecera em sua casa, "no apartamento". Sustentou a defesa
que tal casa era a de Montevidéu, não o apartamento da Rua Botafogo.
Acentuou que Camilo não mantinha diálogo; que só ficou à vontade
após conversar com o advogado Omar Ferri. Camilo- continuou a defesa
- nunca disse ter visto Seelig em Porto Alegre. Nem mesmo quando asseverou que, num quartel, ele e a irmã fugiram, passando do 29 para o 3V andar do
prédio.
Sublinhou, mais, que Luiz Cláudio e Scalco não viram Seelig no apartamento. Nem podiam tê-lo visto, porque ele estava na Escola de Polícia, integrando banca de exames.
Referiu~se à perlcia grafotécnica em um bilhete recebido peta testemunha
Jaime Pluvínik, que continha a firma de Lilian Celiberti. Sustentou a inutilidade de tu! exame. Mesmo que se admitisse ter sido o bilhete forjado, não se
comprovaria, com is:?o, que quem o escreveu fora urna das pessoas que estava
no apartamento de Lilian, quando lá chegaram os jornalistas Luiz CláUdio e
Scalco.
Mencionou o episódio de entrega, a Jaime Plavinik, das três chaves do
apartamento. Disse que isso não significa que Lilian houvesse sido, do mesmo. arrebatada, prisioneira. Quer dizer tal entrega o contrário, isto é, que Lilia o deixou a residência voluntariamente.
'
Tumbém, não levam à conclusão de que ocorreu retirada forçada de Lilian, as circunstâncias de haverem ficado roupas de cama em desordem no
quarto do casal- o que põe em evidência o desleixo e desinteresse de Lilian
em cuidar da casa - e a de não haver sido recuperada a caução confiada ao
locador, que ficou com este para locação futura de outro upartamento.
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No tocante a Janito, salientou que não foi visto no apartamento de Lilia o, pelos jornalistas mencionados,
Qualificou de indigna de crédito a versão de que um advogado confidenciara a outro que uma cliente preocupava-se com um irmão, policial, que estava envolvido no chamado "caso _do seqüestro dos uruguaios".
Tal narrativa é negada pelo advogado que teria fdto a confidência. E a
testemunha Cecilia Kepler- que seria a aludida cliente do último- negou
ter feito a revelação a respeito de seu irmão; disse que jamais falou com o
causídico a respeito do caso do seqüestro. Só o procurou urna vez, para tratar
de um processo de separação judicial.
Fez-se referência a uma carta rogatória com os depoimentos de Lilian e
Universjndo Diaz. A narrativa destes inocentou os réus.
Criticou a defesa o depoimento de Hugo Garcia Rivas.
Sublinhou vir aquele acompanhado de um documento de identidade que
con.stu ser do depoente, mas que contêm foto que não reproduz a fisionomia
do mesmo. VerifiCa-se isso, cotejando tal foto com outra estampada em jornal desta Capitul. Além disso, no documento em causa aparece o nome de
Hugo W. Garcia; nele não há o nome Rivas.
Qualificou de fantasiosa e inverossímil a narrativa de Rivas. Não poderia ele, simples soldado, conhcct.!r fatos sigilosos relacionados com o EstadoMuior do Exército, a Secção Secreta e a Companhia de Contra-Informações
do Uruguai.
Sustentou que Rivas não conhecia o réu Orandir. Mencionou Rivas que,
na viatura cm que viajavam ete, Rivas, um cidadão uruguaio, duas crianças,
dois braSifc]ros_- que não conhecia- ía:~ também um outro brasileiro, que
soube, mais tarde. ser conhecido como "Didi Pedulada".
Não informou Rivas, porém, quem lhe disse isso. Além disso, não descreveu a aludida pessoa.
O tópico do depoimento de Ri vãs- continuou- alusivo a Pedro Seelig
é invcrossímil.
Não revelou a testemunha o nome do coronel brasileiro que asseverou
ser chefe do DO PS. Porque, então, iria ·referir o nome de Seelig, pessoa menos
importante, no DOPS, que o coronel?
Além disso, a sigla DOPS não poderia ser conhecida de um militar uruguaio: é mais plausível que Rivas usasse a expressão Polícia Gaúcha.
1.4- A defesa de João Augusto da Rosa, em memorial, reportou-se aos
termos do apresentado pelo defensor dos réus Orandir, Seelig e Janito Kep-

plcr.
Reretiu, mais, que o reconhedmCrlTo do réu, em juízo, é inócuo, porque
feito após divulgada no país a fotografia de João Augusto.
Perante a Comissão de Inquérito da Assembléia Legislativa, não foi João
Augusto reconhecido pelos jornalistas Luiz Cláudio e Scale:o, embora estivesse ele entre as pessoas apresentadas a reconhecimento.
Inconformou-se com a assertiva de que outro apareceu, em seu lugar, perante a aludida Comissão Parlamentar. Outrossim, com a de que alterou características somáticas, moniiente fíSiOnômicas, para dificultar o reconhecimento.
Sublinhou estar demonstrado que sofre o réu de astigmatismo. Também.
que. se em cédula de identidade aparece sem óculos, é porque estes não podem figurar cm foto destinada a tal documento.
I.5- De notar-se que Orandir Portassi e Pedro Carlos Seelig, excepcibnaram o juízo, alegando competente para o processo a Justiça Federal.
A exceção foi autuada em apurtado e julgada prejudicada em vista de decisão de lwh,'a.\· corpus, versando a mesma matéria, confirmada pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal.
Como apcnsos. há cópia do Processo nº 7.423/78, instaurado pela Ordem dos Advogados do Brasil; sindicâncias administrativas instauradas pela

Secrclaria de Segurança Pública e pelo Conselho Superior de polícia; e os autos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia Legislativa doEs-

tado.
A denúncia contra Orandir e Seelig baseou-se em inquérito do Departamento da Polícia Federal.
O magistrado julgou parciulmcnte procedentes as denúncias, condenando Orandir Portassi Lucas c João Augusto da Rosa e absolvendo Pedro Carlos Seelig e Janito Jorge do_s_ San_t_os_Kcppler, na forma no início aludida.
1.6- Recorreram o Ministério Pú_blico, Ofandir Portassi Lucas e João
Augusto da Rosa.
Orandir declar-ou que arrazoaria em segunda instância (fls. 1551).
Pleiteou o Ministério Público (fls. 1556-1562), quanto aos réus condenados, a aplicação a eles da pena de perda do cargo, ou aumento, para 5 anos
da duração da proibição de exercerem fu-nções de natureza policial no Município de Porto Alegre; mais, como condição do sursis. a prevista no art. 698,
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inc. II, do Código de Processo Pl!nal, especificamente, sujeítando-se-os a,
mensal ou semanalmente, prestar serviço em obras assistenciais.
Postulou o Dr. Promotor a condenação dos réus Pedro Carlos Seetig e
Janito Jorge dos Santos Keppler.
Sustentou qu-e o primeiro foi reconhecido em fotografia:; diversas de pessoas diferentes, pelo menor Camilo Casariego.
Os jornalistas Pedro Maciel c Olfvío Lamas submeteram ao ex.~1me de
Camilo doze r~Jtos. tanto de policiais, como de não policiais. Nem Cumilu,
nem sua av(í sabiam de quem eram aquelas.
Noutra OC'!Siiio, Camilo, examinando fotos distintas, upontou a do réu
Pedro Seelig. Isso afirmaram-no advogados componentes da Comissi:ío da
OAB.
Não houve. no entendtir do Ministhio Público, intlutncia no espírito de
Camilo, no sentido de apontar a foto de Seelig; quando o fez, não se encontrava em estado de ânimo desfavorável; ao contrário, foi tranqUilizado e posto à vontade pelo advogado Omar Ferri.
Indício comprometedor de Pedro Seelig é o futo dl! se haver negado aresponder perguntas. em seu interrogatório.
Há, mais, contru Seclíg, o depoimento do jurista francês Jean Louis
\\'eil. Este tomou conhecimento, antes de vir para o Brasil, através de fontes
dc_Montevidéu (ddmii.i.os uruguaios~ funcionários públicos, policiuis e militares), que Pedro Seelig foi um dos participantes brasileiros do fato que deu
causa à a_ção pena!.
Outra provn contrúria a Seelig e a Janito Keppler é a assertiva dos Advogados Mariano de Freitas Be<:k, Hermírio Beck e Omar Ferri, de que ouviram
do advogado JoJo Antônio Silvciru de Castro o relato da participação dos
dois aludidos réus no fato em causa.
Castro. posteriormente, negou tal relato~ mas, com essa negativa, faltou
o::om a verdade. Foi de desmentido pelas testemunhas Cecília KeppleT da Silva. Silvana Pompermeier c Janito.
Outro subsídlo incriminatório de Pedro Seelig e Orandir é a palavra de
e:w.-soldado uruguaio, Hugo Rivas, transmitida para Paulo Roberto Maciel,
Carlos Alberto Kolecza, Jair Lima, Justino Vasconcellos e Seabra Fagundes.
Rivas. ao fuglr de sua pátria, em trânsito pelo Brasil, informou, às aludidas pessoas. a participação, no fato, de Seelig e de Orandir. Aquele, conforme
Hugo, coordenou, no lado brasileiro, as prisões de Lilian, de seu filho e de
U niversindo.
1.7- João Augusto da Rosa argüiu as nulidades- rctromencionadas
- ·süsciU.tdus na audiência de debates (fls. 138I-1382v.) e no memorial de fl.
1405-1470.
Alegou, mais, cerceamento de defesa (c a nulidade disso d• corrente),
consistente em falta de apreciação do requerimento de fls. 1087, de calização
de "audiência de reconhecimento e reconstituição da audiência d-.: identificação realizada na Assembléia Legislativa".
No mérito, postulou absolvição.
A condenação, em seu entender, basl!ou-se principalmente no reconhecimento de ns. 948-951, em 31 de março de 1980, dele, João Augusto, pelas
testemunhas Luiz Cláudio da Cunha e João Batista Scalco Pereira, como sen·do a pessoa que os recebeu à porta do apartamento I 10 da Rua Botafogo,
62 L apontou uma pistola para o rosto de Luiz Cláudio, inquiriu os dois depoentes, autorizou-os a se retirarem e recomendou-lhes que nada publicassem
sobre o que haviam visto.
Tal reconhecimento - prossegue - é inócuo.
Em primeiro lugar, porque, as características da pe'1!l.oa que recebeu as
testemunhas no apartamento, narradas por elas na aludida audiência de reconhecimento, na Comissão Parlamentur de Inquérito da Assembléia Legislativa, na Secretaria de Segurança Pública e no Departamento de Polícia Federui, diferem das dele, João Augusto. Mencionaram as testemunhas uma pessoa alta e ele, João Augusto, tem 1,77m, conforme seu certificado de isenção
do serviço militur.
Além disso, o reconhecimento em causa ocorreu após puhlicação, na Revista Veja, pág. 20, edição de 24-10-79, e no jornal O Ric Grande (fls. lO 19 e
1020 e 1026) de fotografia dele, recorrente.
As características desta não conferem com as pormenorizadas por Luiz
Cláudio e João Batista.
Não coincidem as últimas, outrossrm, com os caracteres dele, apelante,
que foram tornados públicos, quando, em 25 de outubro de 1979, na Secretaria de Segurança Pública, foi apresentado a representantes da imprensa.
Sustentou não ter ficado comprovada alteração deliberada das carcterís·
ticas fisionômicas dele, João Augusto.
Não há, outrossim, prova -de não haver ele comparecido à audiência de
reconhecimento efetuada perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da
Assembléia Legislativa.
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O Deputado Nivaldo Soares, Presidente da Comissão, confirmou que o
nome dele, João Augusto, figurava na relação de pessoas apresentadas para
reconhecimento. Seu nome está, outrossim, na lista dos policiais encaminhados para a finalidade em causa, à Assembléia. Está na lista de efetividade de
}9-3-79, constante de fls. 140 dos autos da Comissão Parlamentr de Inquérito.
Alegou que inocorreram as inverdades apontadas, em seu depoimento,
na sentença.
Uma delas consistiria em ter ele asseverado usar óculos desde 1968 ou
1969 e haver, nos autos, fotos suas sem óculos. Todavia, é possível usasse lentes de contato. Há, de outro lado, no processo, receita, de fls. 1090, de lentes
para ver à distância. Há, mais, prontuário do DETRAN, de fls. 1091, dando
a ele, recorrente, como portador de acuidade visual deficiente. Nesse documento, consta que ele, João Augusto foi julgado apto para dirigir só em setembro de 1976, mas sendo obrigado a uso de lentes.
Também, no documento de fls. 1290, se lê que o recorrente era portador
de astigmatismo; por isso, ficou isento do serviço militar, conforme o documento de fls. 1289.
Na sentença, insinuou-se que ele, João AUgusto, para dificultar sua identificação, substituiu documentos. Tal insinuação entra em choque com o registro de fls. 1.018, de furto, em Tramandaí, de dentro de seu automóvel, de
seus documentos.
Na sentença, mencionaram-se as fotos de fls. 1263-1274, apresentadas
pela Promotoria. Nelas, ampliaram-se pormenores com o fito de aticerçar
urna condenação. Tais ampliações são inaceitãveis, porque efetuadas pela
Editora Abril, proprietâria da revista Veja, órgão interessado na condenação
dele, apelante.
Alegou o recorrente que não se aproveitou o depoimento de Hugo Walter Garcia Rivas, transmitido por testemunhas, no ponto em que favorecia a
ele, João Augusto.
Mencionou jornal e revista em que se noticia que Rivas asseveroU que o
chefe da operação denominada seqüestro era um capitão de nome Eduardo
Ferro.
Essa mesma assertiVa fez Rivas ao depor perante representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, bem como perante o Movimento de Justiça e Direitos Humanos.
Perante estes, Rivas assegurou que foi o CapitãO Eduardo que recebeu os
jornalistas no apartamento de Lilian e que para eles apontou o revólver.
Arrematou, dizendo que, em 17-11-1978 (data do fato) estava às voltas
com a internação hospitalar de um filho seu, com nove anos, nascido de parto
prematuro. Tal internação estendeu-se de 17 a 24 de novembro de 1978, conforme atesta o documento de fls. 1014.
1.8- O Dr. Promotor respondeu a apelação de João Augusto da Rosa,
repelindo as preliminares e refutando a argumentação de mérito (fls. 15841586).
1.9 - A defesa de João Augusto da Rosa não contra-arrazoou a apelação do Ministério Público (fls. 1587).
I. lO- A de Pedro Carlos Seelig e Janito Jorge dos Santos Keppler fê-lo
reportando-se à peça de fls. 1405-1470.
1.11 -Nesta Corte, a defesa de Orandir Portassi apresentoU <is raZões de
fls. 1586-1608, em qtie repetiu as alegações de nulidade e de mérito constantes
dos debates e do memorial de fls. 1405-1470, retro resumidas.
Aduziu mais uma nilidade. Houve cerceamento de defesa por desacolhimento de pedido de perícia para demonstrar que a pessoa de Hugo Walter
Garcia não era a mesma fotografada nos documentos de fls. 1351 e 1352, dados como de identidade de Hugo.
1.12- O Dr. Promotor de Entrância Especial, prefacialmente, requereu
baixassem os autos à primeira instância, p<ira contra-razões, pelo Ministério
Público, da apelação de Orandir Portassi Lucas.
Repeliu alegações de nulidade, suscitadas pela defesa.
No mérito, manifestou-se pelo improvimento das apelações dos réus e
pelo provimento da do Ministério Público (fls. 1615-1629).
II- Indeferem o pedido de baixa dos autos, feito pelo Dr. Promotor de
Entrância Especial (fls. 1616-1617).
Inobstante reconhecendo a diferença entre as funções do Ministério
PUblico na segunda instância - onde o mesmo atua como ""custo legis" - e
na primeira instância -, onde é parte - , esta Câmara sempre decidiu pela
desnecessidade de retorno dos autos para contra-razões, quando algum dos
réus apelantes arrazoa na segunda instância.
Em nenhum caso, em que tal ocorreu, ordenou-se essa providência.
Entendeu-se que a manifestação do Promotor de Entrância Especial
substitui a do seu colega de primeiro grau.
Não é esta, por certo, a orientação do egrégio Tribunal de Justiça do Estado, que segue na trilha da doutrina citada pelo emérito requerente.
Esta Câmara, porém, já firmou a jurisprUdência acima expOsta.
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Cita-se a apelação n"' 10.394, de que foi relator o eminente Dr. Jose Villinho de Lacerda, julgado em 13-5-1980.
Na ementa respectiva lê-se: .. Razões na Superior Instância" (CPP, art.
600, § 4'>'): Se nesta o condenado arrazoa, nela é que o Ministério Púôlico deve
contra-arrazoar a apelação.
III- Acoimou a defesa de Orandir o feito de nulo, porque inaplicável, a
ele, a Lei n"' 4.898.
Tal argUição foi secundada pela defesa de João Augusto da Rosa - como, por sinal, todas as demais argUições de nulidade- a fls. 1382v. (debates)
e I568.
A tese dos recorrentes é a de que, quanto a policiais, a lei só se aplica a
agente de autoridade, cujo conceito, a seu ver, é o jã transcrito, de Hélio Tornaghi. A Lei n"' 4.898, quando se refere a policial, usa a expressão '"agente de
autoridade policial" (arts. 4"', letra f. 69, § 5"').
Todavia, não hã a distinção, pretendida entre ''agente de aUtoridade policial" e autoridade policial.
Atente-se para o art. 19 da Lei n"' 4.898. Neste, define-se o âmbito de incidência do dipoloma legal, a saber, "todas as autoridades que, no exercício de suas funções, cOmeteram abusos''.
O art. 29 diz que o direito de representação poderá ser exercido por petição dirigida à autoridade .. superior que tiver competência para aplicar, à
autoridade ciVil ou militar, a respectiva sanção".
Menciona o artigo "autoridade civil", e o poliçial, fora de dúvida, é autoridade civil.
O art. 59 dissipa qualquer dúvida.
Define autoridade, para os efeitos de aplicação da lei, "quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar, ainda que transítoriamente e sem reniuneàição".
Substancialmente, é o mesmo conceito de funcionário público do art.
327 do Código Penal.
Policial exerce cargo ou função pública. Situa-se dentro do conceito do
art. 59, tenha ou não '"poder de mando, exerça ou não coerção sobre pessoas e
coisas".
Nem podia ser de outra forma.
Os ilícitos previstos na Lei n"' 4.898 são cometidos, na maioria das vezes,
por policiais.
Aceita a tese dos recorrentes, fácil seria frustrar-se a aplicação da lei.
Bastaria que se encarregasse da prâtica de ato arbitrário funcionário que
não se considerasse "agente de autoridade" e raramente teria incidência o diploma legal em causa.
Orandir Portassi Lucas e João Augusto da Rosa foram qualificados, respectivamente, como inspetor de polícia e funcionário público estadual, lotados na Secretaria de Segurança Pública (fls. 2 e 962).
Orandir declarou-se "'funcionârio público estadual, exercendo suas atividades profissionais na Secretaria de Segurança Pública deste Estado" (fls.
138), "policial" (fls. 501).
A fls. 176 da Sindicância da Secretaria de Segurança, disse ele que tomou
posse, corno policial em 17~9-78.
Janito Keppler qualificou-se como "funcionário público estadual, lotado
na Divisão de Investigações, Gabinete, Secretaria de Segurança Pública" (fls.
781).
João Augusto da Rosa se disse funcionário policial estadual (fls. 962).
Dessarte, os três são funcionários policiais (como, por sinal, também,
Pedro Carlos Seelig: fls. 497).
.
Respondem, portanto, pelos abusos que cometerem em tal qualidade, de
acordO com a Lei n9 4.898.
Improcede, portanto, a nulidade analisada.
IV -Alegou Orandir- seguido por João Augusto- cerceamento de
defesa por não acolhido o pedido de fls. 1250-1253, datado de 24-6-80, de expedição de rogatória inquiritória para a República do Uruguai.
Também, aqui, não têm razão.
Em princípio, no rito da Lei n9 4.898, não se expedem precatória,s. Só se
o faz se o juiz o entender indispensável (art. 18, parágrafo único).
Dessarte, ao magistrado é que cabe aquilatar da necessida de ou não de
tal piovidência.
. Além disso, as testemunhas cuja ouvida se pleiteou foram referidas no
termo de declarações de fls. 1238-1243, de Hugo Walter Garcia Rivas. A inquirição daquelas, conforme o art. 209 e § 1"' do Código de Processo Penal,
também é faculdade dada ao juiz.
No caso, h3 que se considerar que a denúncia contra Orandir foi recebida em 5-3-79. O prazo prescriciop.al, pela pena em abstrato (seis meses, conforme o art. 69, § 39, b, da Lei n9 4.898}, completar-se-ia em março de 1981
(art. 109, inc. VI, da Lei n' 4.898).
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Dessarte, a rogatória inquiritóriã não atingiria seu objetivo.
Ou o magistrado, para evitar- como é dever seu- a prescrição, marcava prazo exíguo- para cumprimento da carta (art. 222, § 29, do Código de Processo Penal) e, então, a mesma, devido à complexidade e demora de sua tramitação (art. 783 do CPP), não regressaria dentro do prazo; ou o juiz, sopesando os aludidos percalços, fixava lapso longo, e, aí, havia risco de
concretizar-se a prescrição.
Além· disso, é de se sopesar que quase com certeza, seria inútil a rogatória.
Isso porque as autoridades a serem inquiridas dificilmente admitiriam a
participação - a elas atribuída por Rivas -na operação, que ele descreve,
de transferência de Lilian, Universindo e as crianças para o Uruguai.
Dessarte, de antemão, poder-se-ia antecipar o resultado da diligência.
Os inquiridos negariam sua colaboração, no episódio em causa, porque
reconhecê-la seria inculpar-se.
É certo que o juiz determinou, de ofício, ouvida de pessoas não arroladas
nas denúncias (fls. 1250).
Mas a inquirição das mesmas era factível, eis que perante o próprio magistrado processante e não diante do jUiZ eSfrangeiro.
V- Outra alegação de nulidade; SusChada às fls. 1593-1594, fundou-se
em negativa de perícia, para, cotejando-se as fotos de fls. 1204 e 1206, com as
de 1351 e 1352, determinar-se se eram ou não da mesma pessoa (Hugo Walter
Rivas).
Tal alegação é de todo inaceitável.
E o é porque - ao contrârio do que sustenta o defensor de Orandir- à
fls. 1381 ele não pediu o exame técnico em causa.
Requereu, sim, perícia grafotécnica.
E o que demonstra o tópico do termo de audiência por ele transcrito à
fls. 1594, in fine.
Não há menção a nenhum exame atinente às fotos mencionadas.
Ora, se esse não foi pleiteado, inocorreu cerceamento de defesa e a conseqüente nulidade.
VI- Mais uma nulidade levantada por Orandir dimanaria da negativa,
constante de fls. 1381, da aludida perícia grafotécnica.
Andou acertado quando a desacolheu o juiz.
Os documentos, cujo exame se pleiteou, não estavam em original nos autos, mas em xerox (fls. 1234, 1235).
Também as assinaturas com que se pretendia fosse confrontada a constante naqueles documentos não se apresentavam em original.
As de fls. 1243 e 1350 vinham em xerox e a de fls. 1208 (bem corno o texto abaixo da qual constou) são reprodução de um jornal.
Ora, é sabido que não se realizam perícias grafoscópicas em cópias.
Leia-se o documento de fls. 603-605.
Nele, diz-se que "devam as peças padrão e questionadas, anexas, serem
substituídas pelas originais, jâ que, tecntcamertte, os gtãfismos constantes em
documentos obtidos por cópia fotOstâtica, não oferecem subsídios integrais
para a execução de perícias de índole gráfica, não sendo perceptíveis, em tais
circunstâncias, alguns de seus grafoscópicos, tais como, pressão, velocidade,
tonalidade de tinta, retoques, etc .. .''
Dessarte, seria de todo inútil determinar o exame almejado.
E sendo-o, o não acolhimento da súplica não constituiu cerceamento de
defesa.
É exato que a testemunha Justino Vasconcellos, à fls. 1220, asseverou
que o original do documento de Hugo Walter Rivas ficara com o Dr. Seabra
Fagundes e que a vinda daquele para os autos poderia ser providenciada.
Quando aquela testemunha depôs, cabia à defesa requerer a perícia e pedir a apresentação do documento original, eis que já estava nos autos o jornal
no qual havia reprodução de escrito dado como de autoria de Hugo.
A defesa silenciou e não pleiteou o exame nem nas petições de fls. 12501252, 1311-1312 e 1365-1368.
Só o fez na última audiência, quando o processo se encerrava e os autos
deveriam ser conclusos para sentença.
Então, já não cabia mais protelar o desfecho do feito, que tramitava por
muitos meses.
VII - Alegou-se nulidade do feito por não ouvidas as vítimas.
Sustentou-se Ser imprescindível tal inqUirição desde que abolida, pela Lei n9
5.249, de 9-2-67, a exigência de representação da vítima, contida no texto original da Lei n9" 4.898.
Não há, nesta, alusão expressa de ouvida da vítima.
Todavia, aplica-se, subsidiariamente, o Código de Processo Penal (art.
28 da Lei no 4.898).
Este, em seu art. 201, dispõe que, sempre que possível, o ofendido será
ouvido.
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Na espécie, efa possível tentar a inquirição, por rogatória, de Lilian,
Universindo, o menino Camilo e Francesca.
Em 12-1-79, o Delegado Edgar Fuques, Coordenador Regional de Polícia, presidente do inquêrito que tramitou no Departamento de Polícia Federã!, Superintendência do Rio Grande do Sul, oficiou ao Dr. Juiz Federal da 3'
Vara, solicitando a expedição de rogatória inqtiiritória de Lilian e Universindo, bem como das crianças Camilo e Francesca (fls. 260-263).
Cópias das rogatórias inquiritórias de Lílíiln e Universindo, e de sua tradução foram remetidas ao Dr. Juiz de Direito da 3' Vara Criminal de Porto
Alegre, com o ofício, de 11-5-1979, do Dr. Juiz Federal da 3• Vara (fls. 553,
555-574-575-586).
Em tese, teria sido possível, também, por rogatória, tornar a inquirir Lilian e Universindo.
Os advogados Marcus Soibelmann Melzer (fls. 539), Omar Ferri (fls.
626), Josê Mariano de Freitas Beck (fls. 184 e 666), Otávio Francisco Caruso
da Rocha (fls. 670) e os jornalistas Pedro Vitorino de Souza Maciel (fls. 1183)
e Otívio ~amas (fls. 1185) estiveram no apartamento da mãe de Ulian, em
Montevidéu, a falaram com aquela e Camilo. No mesmo apartamento, conforme José Mariano de Freitas Beck (fls. 666v.), estava Francesca.
O jornalista João Henrique de Medeiros Mitchel informou que a mãe de
Lilian residia no Bairro Buceo (fls. 663v.).
A fls. 116 da CP! da Assembléia, há o endereço de Lilia Rosas Terron de
Celiberti (genitora de Lilian), que é Rua Santiago Ribas, 1676, apartamento
202, em Montevidéu.
Tal endereço foi fornecido pelo advogado Otávio Francisco Caruso da
Rocha.
Portanto, era possível também ouvir por rogatória a Camilo e Francesca.
Todavia, as vítimas não foram arroladas nem na denúncia de fls. 2-10,
nem nos aditamentos de fls. 737-745 e 962-965.
As defesas, de sua parte, também não pleitearam a inquirição daquelas.
Na audiência final_ é que argüiram, por falta de tal inquirição, de nulo o
feito.
Se se omitiram os recorrentes em foco atê esta última ocasião, é porque
acharam desnecessária e dispensável a rogatória.
Não podiam, portanto, alegar prejuízo.
E de se notar que o conteúdo dos depoimentos de Lilian e Universindo,
na tradução de fls. 577-586, é favorável aos réus, eis que aqueles narraram terem deixado Porto Alegre espontaneamente.
E a defesa de Oraridir e Seelig menciona tais declarações, usando-as
como argumento para afirmar que não houve crime (rts. 1458).
Isso explica o motivo de não haver pleiteado a reinquirição das aludidas
vítimas: estava satisfeita com os depoimentos em causa.
Destarte, não defluindo dessa rogatória - inobstante cumprida sem a
ciência da defesa - nenhum elemento comprometedor para os acusados, era
mesmo desnecessário expedir outra.
Desta, não poderia ter resultado nada de mais proveitoso para os réus,
que da primeira.
Ao contrário, talvez as declarações fossem íncriminadoras dos mesmos.
Atente-se para os termos do relatório que adiante será examinado- aos
advogados referidos, da mãe de Lilian e de Camilo, comprometedor de pelo
menos um dos apelantes.
Ouvida a criança, por rogatória, não iria ela repetir tal narrativa?
Ora, sem ocorrência- como no caso- de prejuízo para a defesa, não se
proclama nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal).
Repelem, pelas razões expostas. a alegação estudada.
VIII - Também improcede a nulidade alegada por João Augusto da
Rosa, consistente em não apreciação do requerimento de fl. 1087 (fl. 1568).
No mesmo, pleiteara-se determinasse o juiz audiência de reconheciinento
e reconstituição da audiência de identificação realizada na Assembléia Legislativa.
A primeira parte do pedido fora já atendida.
As fls. 948-949v., há o auto de reconhecimento, por Luiz Cláudio Fontoura da Cunha, de João Augusto da Rosa.
Sobre a segunda parte da súplica não houve manifestação do magistrado.
Tal silêncio equivaleu a um indeferimento tácito do mesmo.
Cabia ao peticionário, portanto, ao iniciar-se a prirrieira: audiência realizada após o requerimento, ou seja, a de fls. 1158-1165, argüir a nulidade.
Aplica-se, como se salientou, ao processo, a Lei n94.898, nos casos omissos, o Código de Processo Penal.
O rito, neste previsto, que mais se aproxima do da lei em causa é o sumário (arts. 537-539).

Outuhru de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào II)

Neste_, as nulidades devem ser argüid<.!s logo após a audiência, sob pena
de convalescerem (art. 571, inciso II, combinado com 572, inciso I, e 564, inc.
IV).
Se se entender- corno sustentou a defesa de Orandir, Pedro Seelig e Janito Keppler- que ao procedimento foi dado um rito quase igual ao do ordinúrio, a alegação de nulidade deveria fazer-se na audiência de debates, ou no
"memorial de fls. 1491-1499, que equivaleu às alegações previstas no art. 500
do Código de Processo Penal (arts. 571, inc. II. combinado com 572, inc.l e
564, inciso IV, do Código de Processo Penal}.
Ora, a argüiçilo só veio nas raZões de apelação (fl. 1568), quando a invalidade já estava sanada.
Além disso, é de se notar que a súplica em análise não poderia ser acolhida.
Era desnecessária a diligência, porque já havia o aludido reconhecimento
feito em juízo.
Além disso, era impossfvel reunír a Comissão Parlamentar de Inquérito e
todas as pessoas que a ele foram apresentadas para reconhecimento.
Nem há, mesmo, sentido na reconstituição de um ato processual, como
foi o reconhecimento perante a Assembléia:
Desacolhem, pelas razões expostas, a alegação.
IX- Antes de entrar no exame do mérito, define-se a Câmara sobre o
valor que atribuirá a declarações não prestadas cm julzo, e as transmitidas a
este por pe'>soas que tomaram ou assistiram aquelas.
Referem~se especialmente ao reconhecimento, em Montevidéu, feito por
Camilo, na presença de advogados c de jornalistas de fotos do réu Pedro SeeIig, da poli~ial Faustina Elenira Severino e do prédio da Secretaria de Segu~
rança: a relato que Camilo teria feito à sua avó Lilia; ao depoimento de Hugo
v..: alter, tomado perante comis.s:io da OAB (fls. 1227~1233} e perante o Movimento Justiça c Direiiás Humanos (fls. 1238-1243).
São declarações e reconhecimentos tomados sem obediência ao princípio
do ~ontraditório. e...;;tabclecido no art. 153~§ 16, da Emenda Constitucional n~'
I. de 17-10-69.
O r.rovimcnto Justiça e Direitos Humanos é uma entidade particular,
sem atrihuiçlto alguma de colher prova.
A Ordem dos Advogados do Brasil tem "personalidade jurídica e forma
federativa" e ''constilUi serviço público federal" (arts. l~' e 139 da Lei n9
4.21 5, de 27-4-63).

Entre as atribuições do seu Consell1o Federal e de seus Conselhos Seccionais cstl!o as de "defender a ordem jurídica e a Constituição da República,
pugnar pela boa aplir.:açào das leis", "velar pela dignidade e independência da
cla::.::.e c pelo exercício das prerrogativas e direitos dos advogados, estagiários
e provisionados" (artigo 18, insc. I, Ifl e IV, da Lei n~' 4.215).
Par:..t adimplemcnto de tais finalidades é lícito e legal que a Ordem constitu<.J comis:.õcs de investigação (ofício de f1s. 325-329).
A prova testemunhal pelas mesmas obtidas, contudo, não pode prejudicar terceiros.
As comissões da Ordem não estão previstas em lei (embora não proibidas), uo contrário do que acontece com as Comissões Parlamentares de Inquérito. Estas silo mencionadas no art. 30, parágrafo único, letras h e f da
Emenda Constitucional n~' 1. Seu funcionamento é regulado pela Lei n~' 1.579,
de 18-3-72._Aplica-se ao processo que perante elas se instaura o Código de
Processo Penal (art. 6'\ Lei n9 1.579).
A comissUo da Ordem dos Advogados, que realizou as investigações referidas, funcionou unilateralmente, ausente- a defesa dos réus.
A circunstância de, em juízo, h<.Jverein sido confirmados os depoimentos
que colheu não modifica a .situação.
Não é que se duvide da palavra das testemunhas de confirmação._ Não
supre esta a falha inicial. qual seja, a ausência -de contraditório.
Por isso, os subsídios de convencimento referidos nãO serão tomados
como prova únic:.1 para condenação. Poderiio ser mencionados como subsidiários, ou complementares, de prova obtida conforme o Código de Processo
Penal. Aproveitar-se-ão, outrossim, nos tópicoÇeõ:fque favorecerem os réus.
X -A prova de participação de Pedro Carlos Seelig, nos iHcitos que se
lhe imputaram é a que adiante apreciar-se-á.
Em Montevidéu, como já se mencionou, Camilo Casariego reconheceu
fotografias de Seelig, que lhe foram levadas por uma comissão composta dos
advogados, já citados, Marcus Soibelmann .Melzer (fls. 539-542), Omar Fcrri
(Os. 626-630). José Mariano de Freitas Beck (Os. 666-669v.) e Otávio Francisco Caruso da Rocha (Os. 670-671v.}
As fotos constam corno sendo as de f1. 138 dos autos do Processo n~'
7.423/78, da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Rio Grande do Sul.
Os advogados estavam acompanhados dos jornalistas Pedro Vitorino de
Souza Maciel (Os. 1183-1184v.) e Olívio Lamas (Os. 1185 e v.).
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Foram as fotos, entre outras, apresentadas à criança por Marcus Melzer.
O menino apontou as em que aparecia a pessoa de Seelig, dizendo que o
conhecera em seu apartamento, em Porto Alegre.
Camilo fez a escolha espontaneamente, depois de ter sido acalmado pelo
Dr. Ferri. Antes de conversar com este, apresentava-se nervoso.
Ora, o reconhecimento de pessoa ou coisa que tem valia probatória é o
que é feito perante autoridade policia(, que tem atribuições para instaurar inquéritos, Comissões Parlamentares de Inquérito, ou o juiz.
Reconhecimento nas circunstâncias em que ocorreu o supra referido,
não serve como prova condenatória.
Diminui-lhe, ainda mais, o valor a circunstância de, anteriormente, à
chegada dos advogados ao apartamento da mãe de Lilian, haver Pedro Vitorino de Souza Maciel deixado com a avó de Camilo, para lhe serem mostradas, doze fotografias. No dia seguinte, Dona Lilia asseverou que Camilo dissera parecer que Seelig era um dos fotografados.
Esse fato demonstra que, antes da chegada da Comissão da Ordem dos
Advogados, Camilo já recebera, pelo menos, uma foto de Seelig. E não é de se
afa~tar a possibilidade de lhe haver sido indicada qual, dentre as fotos, era a
de Seelig.
Além disso, conforme o relato de Lilia, o menor, para ela, não mostrou
certeza na escolha da foto.
Como, então, pouco tempo após, foi tão categórico, diante dos advogados?
Além disso, ê de se acentuar que a informação da criança é imprecisa.
Disse apenas que con~ecera a pessoa cujas fotos indicou em seu apartamento de Porto Alegre.
Não explicou por que motivo a mesma lá estivera.
Des.sarte, de tal relato não se pode concluir, com certeza, que Seelig coo~
pcrou no chamado seqüestro; muito menos, como o fez.
Outro subsídio de convencimento apontado contra Seelig são os jã referidos depoimentos de Hugo Walter Rivas (OAB.: fls. 1227-1233; Movimento
Justiça e Direitos Humanos: fls. 1233, 1238-1243).
Como prova condenatória, são eles inaceitáveis, pelos motivos constantes do n~' IX retro.
Hugo disse ter feito parte de um grupo de militares uruguaios que foi até
a localidade de Chuí receber Lilian, Universindo e os filhos. Não veio ele a
Porto Alegre. Acrescentou que pouco soube "do que se passou em Porto Alegre" (fl. 1230). Foi por intermédio de um sargento, Miguel Rodriguez, que
teve ciência de ser Pedro Seelig uma .. pessoa muito importante na estrutura
do DOPS gaúcho'' e "'que havia participado c colaborado na captura de Lilian c Universindo" (fl. 1230).
Hugo, portanto, nào conhecia Seelig e foi terceiro que o informou sobre
a atuação do mesmo. no caso de Lilian. Por isso, o depoimento de Rivas,
mesmo que prestado houvesse sido em juízo, não servida como prova conden<.Jtória de Seelig.
A única prova judicial cm que há referência ao nome de Seelig são as declarações de Jean Louis Weil, que, encarregado pela Federação Internacional
dos Direitos do Homem, Movimento Internacional de Juristas Católicos Pax
Romano e Secretariado Internacional de Juristas pela Anistia no Uruguai,
veio a Porto Alegre investigar os fatos que deram origem à presente ação penal.
Asseverou Weil que, por informantes de Montevidéu, soube que neles
Pedro Scclig tomou parte (fl. 797).
Negou-se a declinar o nome dos informantes. E é compreensível que o
haja feito, eis que, de outra forma, poderia pôr em risco a segurança dos últimos.
Mas. também, é inegável que, em tais termos, as declarações de Weil não
servem a uma condenaçrto.
Além disso, não especificou a testemunha em que consistiu a colabo~
ração de Seelig.
Destarte, o único depoimento prestado, em julzo, etTI que se menciona
Seelig, é deficiente e o magistrado andou bem quando o absolveu.
Confirmam, por maioria. tal absolvição.
.
Ficou vencido o eminente Juiz Dr. Mario Rocha Lopes.
Enquadrava Sua Excelência, o réu Seelig nos arts. 3~', letras a e b. e, 4'í', letra a. da lei n~' 4.898.
Condenava-o a 18 meses de detenção (4 meses relativos aos fatos ocorridos com Lilian; 4 meses, relativos aos verificados com Universindo e 5 meses
para os de que foram alvo cada uma das crianças: art. 44, inciso II, letra i. do
Código Penal) e à pena acessória de interdição, por cinco anos, de exercer o
cargo de Delegado de Polícia na grande Porto Alegre.
Concedia-lhe sursis. com as mesmas condições impostas na sentença, exceto a de pagar custas.
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XI -O nome do denunciado Janito Jorge dos Santos Keppler, como
partícipe dos fatos tratados na ação penal, surgiu de uma informação que o
advogado José Ma ri uno de Freitas Bcck disse ter recebido de um colega, João
Antônio Silveira de Castro. Este lhe confíderidara que uma cliente sua (de
Castro) era irmã de um funcionârio do DOPS, o qual havia tomado parte nos
fatos; tal cliente estava muito preocupada com a sorte do irmão. Ele, Mariano Be<:k, seu filho, Hermínio Luiz de Freitas Beck e Omar Ferri foram até o
escritório de João Antônio Silveira de -Castro. Este confirmou o relato supra,
mas negou-se a dizer o nome da cliente (depoimentos de fls. 184, 666, I 186 e
1187 e 208 da CP! da Assembléia).
Tal narrativa foi negada por-Castro, em acãreações (fl. 186) e em depoimento (fl. 1222).
·
Há a informação de Justino Vasconcellos (fl. 1219) e do Delegado Edgar
Fuque..<; (ns. I I 88- I 189) de que João Castro, durante a acareação, mostravase inquieto, enquanto José Mariano Beck aparentava o contrãrio.
A te...,temunha Silvana Pompermeier narrou que foi apre.o;;entada numa
clínica de fisioterapia, pelo Dr. João Castro, a uma senhora de nome Cecília,
corno sendo esta uma futura cliente dele, João. Cecília, disse a ela Si\vana,
que tinha um irmão de nome Janito, que trabalhava no DOPS (Silvana é inspetora de rolícia: fl. 1190). Quando a revista Vc::fa pUblicou O -nome de
Cecília, ela, Silvana, procurou o Delegado Marcos Aurélio da Silva Reis, seu
chefe. Disse-lhe que a Cecília que conhecia talvez fosse a mencionada pelarevista (Os. 1190. 389 da C PI; 148 da Sindicância da Secretaria de Segurança).
Castro disse conhecer Silvana, que foi sua colega, mas que não se recordava de a ter encontrado na clínica em causa. Mais, que tomou conhecimento
do •·nome de Cecília Keppler especificamente na CPI da Assembléia e se esta
pessoa o procurou não tem condições de se lembrar porque não tem procuração dela"" (fl. 1222).
Cecnía declarou que procurou Castro uma só vez, para consultar a respeito de umu aç5o de desquite, não mais tendo tido contato com ele. Nada falou a respeito do caso do desaparecimento dos uruguaios (ll 353 da C PI).
Em juízo, narrou ela que, numa clínica fisioterãpica, foi apresentada
pelo Dr. Castro- a quem consultara uma ou duas vezes sobre o seu desquite
- a uma senhora, que dissera trabalhar no DOPS. Referiu a esta que ela,
Cecília, tinha um irmão que tainbém trabalhava no DOPS.
Janito nunca disse a ela, Cecília, que houvesse tomado parte no caso dos
uruguaios (n. 1191).
Dos depoimentos de Silva na e Cecília deflui que Castro conhecia a última; que esta, com ele, tratara de assuntos profissionais.
Não se conclui, porém, que haja Cecllia mencionado que seu irmão Janito houvesse sido cúmplice no fato de que trata a ação penal.
A tal ilação podem levar as atitudes já mencionadas, de João Ca~tro e·
Muriano Bcck, durante sua acareação.
"~
Mesmo que houvesse aquele dito o que este narrou, nem assim se po~eria concluir rela culpabilidade de Janito.
,'
Isso porque a menção ~ue Castro teria feito a Mariano Beck não espepificavu de que forma se tinha revestido a colaboração, no caso dos uruguaio~,
do irmão da cliente dele, Castro.
De notar-se, por fim, que Luiz Cláudio Fontoura da Cunha e João Batis- ·
ta Scalco afirmaram nada saber sobre Janito (fls. 546 v. e 1162).
A absolvição deste, portanto, foi acertada.
XII- A descrição que Luiz Cláudio eScalco fizeram do homem que parecia ser o líder do grupo que estava dentro do apartamento de Lilian e que
apontou a arma para o primeiro, foi seffipre a mesma, em essência.
Descrições de Luiz Cláudio:
- homem branco, magro, 1, 74m, cabelos ruivos, bigode espesso e comprido. roupa esporte (fl. 16);
-homem magro, com 1,72m de altura, branco, cabelo entre castanho e
ruivo, cobrindo as orelhas, sem barba (fl. 166);
-homem magro, branco, altura de 1,70 a l,72m, cabelos lisos repartidos do lado, entre castanho e ruivo, bigodes longos, roupa esporte (fl. 232 dos
autos da Sindicância da Secretaria de Segurança Pública);
- homem sem barba, com bigodes caídos sobre os cantos da boca e cabelo farto, repartido ao meio, da cor dos cabelos do próprio depoente, um
castanho daro, cabelos que cobriam parte das orelhas (fl. 1160);
.....:l homem de cor branca, tez clara, idade variando entre vinte e cinco e
trinta anos, de estatura mediana, variando entre um metro e setenta e um metro e setenta e cinco, sem sinais particulares. Cabelos de cor clara, variando
entre castanho e ruivo, repartido, comprimento normal, talvez cobrindo um
pouco as orelhas. Apresentava como traço mais marcante os bigodes mais
caídos scbre os lados da boça. Os bigodes da pe..c;soa eram espessos e caíam
sobre os cantos da boca.
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Descrições de João Batista Scalco:
-homem de estatura média, cabelos claros, bigode, pele clara, roupa esporte, entradas laterais nos cabelos., nariz afilado, olhos çastanhos, camisa de
manga curta (fl. 20);
-homem com "corte de cabelo moderno que cobria as orelhas, mais ou
menos repurtido ao meio, com entrada, sem barba, bigodes caídos ao lado da
boca e sem óculos" (fl. 1162);
- "pessoa branca, de tez clara, com altura entre um metro e setenta e
dois a um metro e setenta e sete, aparentando entre vinte e cinco e trinta anos,
cabelo claro, corte moderno, repartido ao meio, de cor clara, bigodes castanhos e espessos caídos ao longo da boca, sem barba, sem óculos, sem sinal no
rosto, nariz afilado" (fl. 950).
Durante muito tempo, os repórteres não suspeitaram de pessoa alguma,
como sendo a cujas dt!scrições constam acima.
Na audiência de lO de maio de 1979, Luiz Cláudio disse que o "chefe até
hoje não sabe quem é" (fls. 546v.).
Na audiência de 3-6-1980, Luiz Cláudio explicou como concluiu ser João
Augusto o urarente chefe do aludido grupo (fls. 1159v.).
Narrou que, quando o Ministério Público aditou a denúncia contra Janito Keppler. houve identificação de dois policiais. Um deles era Juarez Perrone, e outro era conhecido pelo codinome de Irno. Um jornal de Rio Grande,
editado em Porto Alegre (que está à fl. 1025) noticiou que o codinome correspondia a João Augusto da Rosa. Recebeu ele, Luiz Cláudio, ~'de fontes de informação", urna foto de João Augusto. Procurou. sem sucesso, a este. Tempos após, foi publicada, na Revista Veja. uma foto de João Augusto.
Já, aqui, Luiz Cláudio diz que, tal foto era Ho retrato negativo" da descrição que fizera do aludido líder.
Discrepa esta, totalmente, da aparência de João Augusto, quando dos
autos de reconhecimento de fl. 948-949 e 950-951. Veja-sé a foto de fls. 960,
que nenhuma semelhança apresenta com o tipo descrito pelos repórteres, nem
mesmo em suas características essenciais.
Há. é exatu. fotos de João Augusto, que lémbram tal descrição (fls. I 130,
1132. 1264. 1265. 1266. 1269).
O próprio Scalco disse que a foto de fl. I 127 assemelha-se à pessoa que
descreveu ("é a que mais se assemelha": fl. 1162).
Todavia, a dissenção entre as descrições em causa e a aparência- natural ou simulada, como sustentou o Ministério Público- do réu na audiência
é tão grande, que-não se sabe como-foí ele identificado como a pessoa descrita.
Há que salientar, ainda, que, na Assembléia Legislativa, em 2-5-79, Luiz
·Cláudio c Scalco nUo reconheceram João Augusto.
Assegurou Luiz Cláudio que lá não esteve o último; se estivesse, tê-lo-ia
reconhecido (fls. 1060v.).
No auto de reconhecimento (fls. 263-265 dos autos da CP I, volume 2),
constou que desfilaram "os integrantes da lista de funcionários do DOPS, ou
que estiveram a seu serviço, de- fato ou de direito'' (fl. 265).
Tal lista consta do Anexo 3" da CPI e, na segunda pãgina, está o nome de
João Augusto da Rosa.
Há, ainda, em favor de João Augusto, a circunstância, mencionada nos
depoimentos de Hugo Walter Rivas, de que um Capitão de nome Ferro comenrara ~·em tom jocoso que-fo-ra visto no apartamento de Universindo e Lilian por dois jornalistas brasileiros contra os quais sacou sua pistola" (fl.
1230), ou de que o Capitão Eduardo Ferro é "o homem do bigode que recebeu Luiz Cláudio Scalco no apartamento de LilianH e que o mesmo, no Uruguai, varigloViava-se de "ter dado um susto nos jornalistas brasileiros" (fl.
1242).
Tal pormenor é referido por Eduardo Seabra Fagundes (fl. 1332) Jair de
Lima Krischer (fls. 1333v.). Paulo Roberto Maciel (fls. 1335v.) e Carlos AI·
berto Kolecza (fls. 1336v.).
Esse relato tem contra si a declaração de Luiz Claúdio de que a pessoa
que o inquiria falava português sem sotaque (fl. 543), ou com as características regionais do Rio Grande do Sul (fl. 1160) e de que não ouviu nenhuma expressão em espanhol (fls. I I 60v.).
É pouco provável que um uruguaio falasse português sem sotaque.
Mas, em prol do tópico em causa da narrativa de Hugo Rivas há a semelhança entre o retrato de Eduardo Ferro (nele se notam os bigodes caídos
sobre a boca), da página II do jornal juntado à fl. 1295 (foto pequena, da esquerda) e as descrições de Luiz Cláudio e Scalco do líder do grupo referido.
A narrativa em causa lança pelo menos dúvida sobre a presença de João
·Augusto no apartamento da Rua Botafogo.
E, na dúvida, impossível condenar.
XIII- Em seu primeiro depoimento, em 21-11-1979, Luiz Cláudio mencionou um'indivíduo que acompanhou a ele c a Scalco, quando entraram no

Outubro de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

edifício, e que viu, após, dentro do apartamento. Era de idade aproximada de
JO u 35 anos, de tez amorenada, cabdos castanhos, com 1,70m a 1,75m de altura, de compleição forte c avantajada, cabelos castanhos encaracolados,
com corte rente à cabeça (n. 17).
Referiu outra pe..<>soa, de estatura mediana, 1,70m aproximadamente, cabdos escuros curtos, de compleição física muito forte, musculoso, de cor
branca (fi. 18).
Fez referência, outrossim, a pessoa que parecia ser o chefe do grupo, cuja
descrição jCt foi mencionada (fl. 17).
E~sas descrições, é de convir, não coincidem com a aparência de Orandir, conforme as fotos, que hú nos autos (fls. 195, 196, 197, 1275, 1276, 1369,
1370. 1371. 1374 c 1490).
A defesa criticou tal depoimento, alegundo que, à fl. 18, disse Luiz Cláudio não poder "reconhecer qualquer dos elementos componentes do grupo
cm suas utividadcs jornalísticas": .. melhor esclarecendo afirma que não pode
identif'icar os componentes do grupo, tendo cm vista que suas atividades jornalisticas são ligadas à área política".
Todavia, à n. 19, Luiz Cláudio asseverou que poderia reconhecer e identificar alguns elementos do grupo.
À n. 166, cm 9-7-79, Luiz Cláudio mencionou uma pessoa alta, forte,
gorda, cabelos curtos, "pinxaim", roupa--e~orte, sem barba e sem bigode e
disse que se tratava de Orandir Portassi Lucas.
Na sindicância da Secretaria de Segur:mça (o depoimento tem a mesma
data que o supracitado: 9. I .79), falou cm pessoa de cor negra, forte, cabelo
carapinha curto. barriga meio pronunciada, sem barba, sem bigode (fl. 232).
Ã n. 173, no termo de acareação com Orandir, Luiz Cláudio falou em
"pessoa alta, forte, gorda, cabdos curtos "pinxaim", roupa esporte, sem barba, c sem higodc".
Em juízo, em seu primeiro depoimento, Luiz Cláudio mencionou um
mulato esçuro, altura mediana, forte, sem óculos, sem barba crescida ou bigodes (fl. 543v.).
João Batista Scalr.:o Pereira, em seu pTimCiro depoimento, após descrever
que lhe pareceu ü chefe do grupo. caracterizou uma outra pessoa "de cor
morena hem esc-rua. cabelo ondulado_ de cor castanha" (fl. 21).

íJ

Ouvido novamente, asseverou que o "homem que lhe apontou a arma
entre os olhos tinha as seguintes características: moieno escuro, aparentando
ter 1,75 a 1jQm, no máximo, de altura, usando roupa esporte, não se recordando da cor, cabelos pretos e enroladlnhos (fl.190).
No auto de reconhecimento de fl. 193, refere ele: "aproximadamente
1,75m de altura, forte, moreno escuro, cabelos curtos "enroladinhos", roupa
esporte, sem barba, rosto "cheio", sem bigode, lábios carnudos".
Em juízo, Scalco aludiu a um mulato escuro, de estatura mediana, mas
forte (0. 543v.).
Sustentou a defesa que alterações e acréScimos de dados, pelos quais se
delineou a figura de Orandir a partir dos primeii'os depoimentos dos jornalistas, são atribuíveis à necessidade, que sentiram eles de identificar alguém.
Nos primeiros momentós, após a cena de que participaram, ainda estavam
sob o efeito da emoção que aquela gerou. _Depois, esta passou. Foram elevados à situação de heróis. Tinham que indicar concretamente alguém como integrante do grupo que estava no apartamento de Lilian (fls. 1433-1442).
Da argumentação aludida, tira-se justamente a conclusão contrária à
que c-hegou a defesa.
Chocados pela surpresa que tiveram, ao serem recebidos sob a mira, entre olhos, de pistolas, no apartamento de Lilian, é natural, que, nos primeiros
dias, os repórteres, não se recordassem de todos os pormenores _do episódio e
dos caracteres de seus protagonistas.
Com o correr do tempo, passado o perigo, recuperada a calma, puderam
refletir melhor; en1ão, vieram à tona particularidades q-ue lhes hriviam escapado.
Outro subsídio incriminador de Oraridiré o de que Luiz Cláudio, depondo, cm 9-1-79, na sindicância da Secretaria de Segurança, disse que, após
safrem ele c Scak:o do apartamento da Rua Botafogo, perguntou ao último se
ele, lá, reconhecera alguém. Scalco retrucou .que achara uma das pessoas parecidas com um ex-jogador de futebol do Internacional, de apelido "Didi Pe~
dalada" (fl. 228)
Tal pormenor é confirmado por Scalco, na aludida Sindicância (fl. 255).
Mais um elemento que convence de que Orandir estava no apartamento
de Lilian, é o de que, à vista de fotografias daquele, de jornal, do ano 1974,
Scalco identificou-o como o que lhe apontara o revólver.
Tais fotos obtivera-as Luiz Cláudio por intermédio do reporter Ricardo
Chaves e as levara a Scalco em São Paulo. O próprio Luiz Cláudio identificou, nela ~·com noventa e cinco por ce-nto de probabilidade'• (fl. 545) a pessoa
que, imobilizara João Batista (Os. 168, 169 545 e 550).
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Antes disso, a Scalco fora exibida uma foto de Orandir, de 1970, do Jor~
nal "Folha da Manhã". Aquela estava mal impressa, borrada, ou não muito
nítida; isso levou Scalco a não relacionar o fotografado com o homem que lhe
apontara a pistola (fls. 168, 191, 230 da sindicância da Secretaria de Segurança, 545, 550).
Tal episódio é referido pelo repórter Erny Quaresma, que obteve a foto
(n. 203). Foi aquele repetido por Luiz Carlos e Scalco em juízo (fls, 543v. e
550).
Portanto, desde o início, Scalco suspeitou de Orandir.
E suspeitou porque Scalco era fotógrafo e fotografara Orandír "nos anos
69/70" (fl. 549v.).
Dessa assertiva, quis a defesa tirar um argumento favor{lvel ao último.
Sustentou que, rara Luiz Cláudio, Scalco, na ocasião já referida, dissera
não assegurar ter identificado Orandir, mas que possivelmente tinha reconhe-'
cido um dos homens que estava no apartamento, como sendo ele. Se já o fotografara, devia tê-lo reconhecido, conclui a defesa.
Esqueceu-se, porém, que Scalco fotografara Orandir muitos anos antes;
mais, que um repórter fotográfico bate milhares de fotos e não pode lembrarse, com precisão, dos caracteres de todos os fotografados, mesmo tratandose, como Orandir, de um jogador de alguma notoriedade.
Mais um elemento comprometedor de Orandir decorre das acareações
do mesmo- assistidas por seu advogado- na sindicância da Secretária de
Segurança, com Luiz Cláudio e Scalco. Na primeira delas, Luiz Cláudio disse
ter convicç~o e certeza total, plena e absoluta que o elemento ao lado, Acondir Portossi Lucas se encontrava no apartamento da rua Bota fogo, na tarde
de 17 de novembro, como um dos particiPantes da operação de seqüestro" (0.
237 dos autos da sindicância).
Confrontado com Orandir, João Batista confirmou o depoimento que
prestara antes (Os. 254-258 dos autos da sindicância), dizendo que o primeiro
estava "no dia 17 de novembro, pelas I 6 horas no apartamento da rua Botafogo'' (Os. 159 dos autos da sindicância).
Perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, João Batista e Luiz Cláudio declararam ser Orandir uma das pessoas que estava no apartamento da
rua Botafogo (fls. 263 e 265 dos autos da CP!).
E os jornalistas asseveraram que, naquela ocasião, reconheceram Orandir (Os 548: Luiz Cláudio; fls 1.162: João Batista Scalco).
E o nome daquele está na relação de funcionários do DOPS, figurante do
Anexo 39 dos autos da C PI.
Há, ainda, contra Orandir, o reconhecimento, em juízo, por parte de
Luiz Cláudio e Scalco, do mesmo como a pessoa que apontou a arma para o
último (fls. 543v. 546v. e 549v.).
A circunstância de os reconhecimentos de Orandir não se haverem revestido dos requisitos do arL 226 do Código de Processo Penal não os desvaloriza.
O ritual deste artigo aplica-se apenas aos casos em que a pessoa a ser
identificada é desconhecida daquela a quem é apresentada.
Isso inocorria, na espécie.
Desde seu depoimento de fls. 166-172, Luiz Cláudio já apontara Orandir, como um dos que estavam no apartamento (fl. 168). O mesmo fez Scalco,
à fl. 191, quando disse haver reconhecido, por foto de jornal, Orandir, como
o jomem que lhe apontou a arma.
Dessarte, desnecessário o formalismo do art. 226, se as testemunhas já tinham a certeza subjetiva de que era Orandir um dos envolvidos no caso em
an[dise.
Apegou-se a defesa, para desfazer a prova analisada, às circunstâncias de
não haverem os jornalistas mencionado uma cicatriz no braço de Orandir e
um afundamento em sua testa.
A primeira fora mencionada às 11s. 502-503 (interrogatório de Orandir) e
nota-se nas fotos de fls. 1369, 1370, 1371; o segundo (afundamento) observase nas fotos de fls. 1275, 1276, 1371, 1372, 1373, 1374 e 1490.
Quanto à cicatriZ, é de se acentuar, com o Dr. Promotor (fl. 1389), que os
jornalistas não esclareceram se o homem que apontou para Scalco estava de
camisa com mangas longas ou curtas. Disseram, apenas, que estava de roupa
esporte.
De outro lado, não se sabe de quando data tal cicatriz. À fl. 502,
asseverou:.se que é conseqüência de uma fratura sofrida por Orandir, quando
jogador de Bagé. Mas não há prova disso.
É possível, quanto à mossa na testa de Orandir, tenha ela passado inapercebida aos repórteres, que de fato não a mencionaram. Nas fotos, antes referidas, nota-se que o defeito em foco é mciis -ou menos perceptível, dependendo do ângulo e da iluminação.
Nas fotos de fls. 1275, 1276 e 1374, pouco se observa do afundamento.
Nas de fls. 195, 196 e 197, quase não se o" vê.
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E razoável, portanto, que o sinal em causa não tenha chamado a atenção
de Luiz Cláudio e Scalco.
Outra razão apresentada pela defesa, para invalidar a palavra dos jornalistas, é a de que o réu, à época do fato, usava barba e aqueles disseram que o
homem que a ele correspondia estava sem barba.
A esta, fizeram menção as testemunhas Tácito Nei Araújo Oliveira, Artur Torelly Martins, Golbery Caetano, Ubirajara Fortes da Silva, Antônio
Luiz Goulart.
Tácito OliVeira, barbeiro de Orandir, narrou que Orandir, na ocasiüo do
fato que deu origem à ação penal, usava barba comprida e bigode (fl. 732).
Golbery declarou que Orandir, quando passou a trabalhar como Inspetor de Polícia, tinha a barba crescida e já não a fazia mais (fl. 752v.).
Ubirajara Fortes da Silva disse que Orandir antes de 17-11-78, estava
deixando crescer a barba (fl, 734v.).
Conforme Antônio Luiz Goulart, durante o período em que Orandir estagiou por um mês (fins de julho a fins de agosto de I 978), no DOPS, estava
deixando crescer a barba {fl. 735).
Todavia, Orandir, quando depôs na polícia, de acordo com Luiz Cláudio, asseverara estar deixando crescer a barba há pouco tempo (fl. 547).
Disse este, em 9-1-79, qUe; há três meses está com a barba crescida (fl.
174).
E as fotos de fls. 195, 197 e 198 mostram que a barba de Orandir era rala.
Portanto, em novembro de 1978, se Orandir usava barba, não era ela de
molde a chamar a atenção.
O álibi da defesa é que Orandir, em 17-11-78 estava fiscalizando exames
na Escola de Polícia.
'
Há, nesse sentido, as declarações, de Marcos Aurélio da Silva Reis (fl.
69Jv.), Artur-Torelly Martins (fls. 731 e 732), Golbery Caetano {fls. 732v. e
733), Ubirajara Fortes da Silva {fls. 733v. e 734v.).
Disse o primeiro que, na tarde de 17-11-78, havia exames na Escola de
Polícia. Quando ele, Marcos Aurélio, foi estacionar seu carro no pãtío da escola, viu Orandir, .. talvez cuidando da entrada de funcionários pelos fundos
da escola, e do estacionamento dos veículos"; à saída, lá estava Orandír pois
ele, depoente, cumprimentou-o (fl. 69Jv.).
Conforme Artur Torelly Ma-rHO.s, no dia em causa, Orandir estivera presente, durante toda a tarde na Escola de Polícia, colaborando na fiscalização
da exames orais (fls. 73lv. e 732).
Golbery Caetano asseverou que ele e Orandir trabalhavam na Escola de
Polícia, em novembro de 1978, na Divisão da Seção de Disciplinas, sob achefia do Delegado To"telly. Quando a imprensa noticiou o caso que deu origem
à ação penal, ele, Golbery, comentou com Orandir que este não podia estar
envolvido no episódio, pois estivera com ele, GÔibery~ na ocasião do mesmo,
na Escola, onde se realizavam exames (fl. 732v.).
Ubirajara fortes da Silva narrou que, em novembro de 1978, trabalhava
na Escola de Polícia, num grupo integrado também por Golbery Caetano e
Orandir Lucas. Em 17 daquele mês e ano, entre 13 e 19 horas, encontrou-se
diversas vezes com o último no interior da Escola, enquanto fiscalizavam a
realização das provas (f1s. 733v. e 734).
O depoimento de Marcos Aurélio da Silva Reis não chega a comprovar a
alegação em análise da defesa.
Asseverou a testemunha ter visto Orandir, no pátio da Escola, quando
chegou e quando saiu. Não é impossíVel, portanto, que, nesse ínterim, haja
estado Orandir no apartamento da rUa Botafogo e ietornado à Escola.
Restam, assim, as palavras transcritas de Artur Torelly Martins, Golbe~
ry Caetano e Ubirajara.
_____ _
Tais testemunhas foram mais favoráveiS- :ão réu do que ele próprio.
Em seus depoimentos na Sindicância da Secretaria de Segurança e no
Departamento de Polícia Federal, os dois de 26-12-78, não disse Orandir que
estivesse na Escola de Polícia, na tarde de 17-11-1978.
E tal pormenor, fosse ele verídico, não o teria ele omitido, tal sua impor~
tância para sua defesa.
Na acareação com Luiz Cláudio, perguntou-se-lhe se confirmava asserti~
va constante de seu depoimento anterior, de que estava efetuando sindicância
referente a candidatos a ingresso na Escola de Polícia; retrucou ele que confir~
mava tal depoimento. Mais adiante, disse que, na tarde de 17 de novembro de
1978, "desempenhava seu trabalho normal na Escola de Polícia, ou seja, Ser~
viço de Sindicância" (fl. 237).
Nota-se, em primeiro lugar: na pergunta supramencionada, a sugestão
de um álibi ao réu. Quando falou Orandir, pela primeira vez, não referiu que
estivesse efetuando sindicânciã. Todavia, inquiriu-se-o sobre se confirmava
que estivera ocupado nesse mister.
De outra parte, efetuar investigação sobre candidatos à Escola não é si~
nônimo de colaborar, como fiscal, em exames como disseram as testemunhas.
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Investigação é tarefa que não_se fa;:- dentro_da Escnla, mas ft'Ha (veja~sc
depoimento de Ubirajara Fortes da Silva, à tl 733v.).
Em juízo, Orandir sequer asseverou que estava na Ef>cola referid;.L D!:>sc
que não .. tem certeza mas talvez na tarde de 17~11-1978 efttivesse executando
serviço burocrático na própria Escola de Polícia na triagem de candid;,ttCJ.':t ..
(fl. 501).
Nem aqui, depois de alertado da importância do úlihi. Omndir diz que
estava na E:-;cola; não tem certeza sobre essa particularidade.
É nítido o intuito das testemunhas citadas de beneficiar Orandir.
Tratava-se de um seu colega. Tratava-se não só de salvar Orandir, mas
de resguardar _toda a corporação, à época, alvo de duras crítlca~ da imprensa.
A parcialidade dos declarantes, quunto ao tópico em causa, invalida,
também, seus depoimentos, nos trechos, antes transcritos, cm que disseram
que Orandir, em 17 de novembro de 1978, usava barbu crescid~1.
Luiz Cláudio e João Batista Scalco eram jornalistas, mas agiram com
isenção.
Desde o inicio apontaram Orandir.
Disseram, lisamente, nada saber sobre Janito Keppler e que não viram
Pedro Seelig no apartamento.
Ora, se seu intuito fosse grangear prestígio, nada mais simples e vantajoso do que reconhecer- como presentes no apartamento da rua Botafogoos dois últimos. Principalmente Pedro Seelig, que ocupava alto posto na hierarquia policial.
Desfeito, dessarte, o álibi da defesa, mostrado que o mesmo era falso,
fica salientada a culpabilidade do réu.
Se se alegou que estava em lugar diverso do que o em que ocorreu o fato;
se se demonstrou que tal assertiva é inverídica, é porque o réu estava mesmo
neste último local.
A-destruição do álibi de Orandir, reforça o testemunho dos jornalistas, e
o expunge da imperfeição que apresentaram de, nos seus primeiros depoimentos, não haverem eles descrito pessoa que se assemelhasse a Orandir.
XIV- A só presença deste, armado, no apartamento em causa, põe por
terra a tese da defesa de que não houve crime.
Não há dúvida de que Orandir infringiu o art. 3'?, letra b, da Lei nt?4.898.
Se não penetrou no apartamento de Lílian contra a vontade dela, no mínimo
lá permaneceu à revelia da mesma.
Tal ilícito foi referido e capitulado na denúncia de fls. 2-7, especialmente
fl. 6.
O magistrado, todavia, não enquadrou Orandir em tal dispositivo.
Fê-lo só no art. 4~', letra a, "executar medida privativa de liberdade sem
as formalidades legais ou com abuso de poder".
Na apelação~ o Ministério Público cingiu-se, quanto aos réus condenados, a postular aplicação da pena de perda do cargo (art. 6~', § 39, c, da Lei n9
4.898), ou aumentar para cinco anos a duração da pena aplicada, de vedação
de exercer o réu suas funções no distrito da culpa. Pleiteou, mais, a imposição
de condição de ''sursis" de natureza da prevista no art. 698, § 29, inc. II, do
Código de Processo Penal.
Limitada dessa forma a apelação, impossível cogitar do ilícito do art. 39,
b, referido.
Há de se ficar no âmbito do art. 49, a, contemplado na sentença.
Nem mesmo na figura do art. 39, a, também prevista na denúncia é de se
pensar.
Veja-se ãcórdão do Supremo Tribunal Federal, prol atado em I 7-6-80, no
Rec. C_r. 92.193-1-PR, sendo relator o Ministro Xavier de Albuquerque
( DJ U, 12-8-80, pág. 5789).
Que Oran~ir reteve, arbitrária, e ilegalmente, Lilian em seu apartamento, é fato inconteste.
Outro senttdo não teria a presença, neste, dele, munido de pistola.
Houve, de sua parte, execução abusiva de medida privativa de liberdade.
Perfeitamente enquadrado está ele no art. 49, letra a, da Lei n9 4.898.
Outrossim, acrescentando-se a aludida presença de Orandir, na casa de
Ulian. aos demais indícios apontados na sentença (abandono do apartamento antes de findo o prazo contratual de locação; não recuperação da caUção, a
restituição das chaves do apartamento junto com um bilhete, pretensamente
de autoria de Lilian, comprovadamente forjado, a desordem em que foi encontrado o apartamento pelo locador, Jaime Plavinik, a súbita retirada das
crianças do colégio), chega-se à ilação inevitável de que Lilian foi retirada
coativamente de sua residência. Mais, que foi entregue às autoridades de
Montevidéu, cidade onde está presa, conforme o comunicado de fls. 67 e 6869.
.
É indigna de crédito, por incompatível com a prova, a versão dos depoimentos de Universindo e Li1ian {fls. 575-580 e 581-586).
Contaram que, no apartamento da rua Botafogo, havia uma reunião de
correligionários seus de ideologia e que de lá se afastaram voluntariamente.
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Choca-se essa narrativa, de início~ com a já aludida assertiva de Luiz
Cláudio de que a pessoa que o inquiría- falava português sem sotaque (fl. 543),
ou com as características regionais do Rio Grande do Sul (fl. 1160) e de que
não ouviu nenhuma expressão em espanhol (fl. 1160 v.)
Além disso. é absurdo que elementos subversivos e marxistas, corno se
diz no comunicado de fls. 67 e 68, convivessem com funcionário da polícia.
Também inar;eitável é que, depois de Orandir mailter Lilian reclusa e de
receber a indesejável e indiscreta visita dos jornalistas, fosse deixá-la livre,
para procurar a Imprensa e fazer um escândalo.
O mais plausível e consentâneo com o conteXto probatório é que Li1ian
tenha sido mesmo entregue ás autoridades uruguaias.
Caem, dessarte, por terra os depoimentos do motorista de ônibus, patrocínio Hugo Acosta.
Narrou ele, na Polícia, e Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia, que, de ônibus, transportou de Bagé para Melo, um casal e duas
crianças uruguaios, os quais reconheceu como sendo os fotografados a fls.
162, 199 e 200 (fls. 130-131 e 152-155 dos autos da CP!).
Também esboroa-se a narrativa deAdil Machado Ianzer, o qual disse ter
apanhado, na rodoviária de Bagé, um -casal, que falava espanhol, com duas
crianças. Desejavam ir a um hotel. Perguntaram quanto custaria uma viagem
de táxi até Aceguá. Sabbndo do preço (Cr$ 500,00), decidiram voltar à rodoviária e apanhar ônibus para Melo. Diz ter reCOri.hCCTtfo~ CO"ffiO sendo a mulher, a que aparece na foto de fl. 170 (fls. 114-115).
Todavia, na CPI da Assembléia, Ianzer asseverou que achara parecida a
mulher que transportara com urna, cuja foto aparecera em jornais, como personagem do chamado '"caso dos uruguaios". Disse rllais qUe, na Polícia, nunca declarou ser tal mulher a cuja foto lhe apresentaram, sempre dissera que a
achara semelhante a esta (fls. 144-145 dos autos da CP!).
Demonstrado ficou que Orandir reteve Lilian em seu apartamento e que
a mesma foi entregue às_autoridades uruguaias.
Não há, porém, prova de que ele haja desta última operação participado
direta~ente.
__ _
A esse respeito há somente os citados depoimentos de Hugo Walter Rivas.
Conforme o rriesriio, Or.andir acompanhou a cõmitiva que levou Lilian,
Universindo e as crianças até o Chuí, onde foram transferidos para o Uruguai.
À fl. 1229, lê-se que saíram do prédio da Polícia Federal, em Chuí, e entraram num carro, três presos, dois oficiais urugüaios, um cidadão uruguaio,
que Hmais tarde soube chamar-se U niversindo Dias, duas crianças, um brasileiro", que, o depoente, posteriormente, soube ser conhecido como "Didi Pedalada". Mais adiante: .. que narrou a testemunha que Lilian ficara no posto
de Polícia referido e que foi levada de volta para Porto Alegre; três dias após,
foram buscar o C.apitão Ferio na PolíCia FederaL Pouco após, chegaram ao
hotel o Capitão Ferro, com Lilian, o motorista que fora buscá-los. Didi Pedalada e dois outros brasileiros foram levados de volta à Polícia Federal e atestemunha não mais os viu".
À fl. 1241, Hugo disse que ••oidi Pedalada acompanhou os oficiais uruguaios até o hotel do Forte São Miguel, lá sendo identificado por todos por
causa de seu passado futebolístico".
Tal depoimento, como já se frisou, por ser extrajudicial, não é tomado
como prova para condenação.
Além disso, está visto que Hugo não conhecia Orandir; não descreveu
sua pessoa e a fonte de sua identificação (passado futebolístico) é vaga e imprecisa.
Observe-se, mais que, não há nenhuma referência, na já mencionada narrativa que Camilo teria feitõ à avó, a Orandir, quer como um dos que o detiveram, a ele e à irmã, no trajeto para o campo de futebol; quer como um dos
que tomou parte do transporte da família até o Chuí. Por sinal, Camilo não
mencionou nenhum outro réu, além de Seelig.
Todavia, se não está demonstrado cabalmerite que Orandir trabalhou,
diretamente, no transporte e entrega de Lllian, está evidenciado- que colaborou, pelo menos indirctamente para tanto. Guardava-a no apartamento e
propiciou, dessarte, que ela, lá, fosse apanhada pelos que a levaram.
A vítima, comprovadamente, do ilícito praticado por Orandir foi apenas
Lilian.
Só ela estava no apartamento.
O próprio Hugo Rivas disse que Lilían, depois de ter sido levada ao Chuí
com Universindo e os filhos, foi trazida de volta a Porto Alegre, "onde ela
possivelmente deveria fazer um contato com uma pessoa que se desejava,
igualmente, capturar" (fl. 1229).
~
f: certo, portanto, que Lilian esteve no apartamento da rua Botafogo
sem os filhos e Universindo.

E foi nessa ocasião que lá estiveram Luiz Cláudio e João Batista Scalco e
viram Orandir.
Não há provas, portanto, de qUe, contra Universindo, Camilo e Francesca, haja Orandir praticado qualquer atentado.
Dessarte, desaparece a agravante do art. 44, inc. II, letra i, do Código Pe~
nal, adotada na sentença (fl. 1542).
Também suprime-se o concurso formal (art. 51,§ }'i'), que o juiz deu por
configurado em virtude da pluralidade de vítimas (fl. 1542).
Resta, portanto, a pena-base de três meses de detenção, bem dosada, sopes:ados os consideran-dos feitos pelo juiz (fls. 1541-1542).
Acertada a aplicação da sanção do art. 6"', § 5'?, da Lei n'i' 4.898.
A repercussão do crime foi grande, ultrapassando os limites do território
brasileiro.
Em conseqüência da atuação de Orandir, Lilian está presa no território
uruguaio.
Por isso, aumentam para três anos o prazo durante o qual Orandir não
poderá exercer funções de natureza policial na Grande Porto Alegre (não sô
em Porto Alegre).
Não atendem a pretensão do Ministério Público, de aplicar-lhe a pena de
perda do cargo.
Fazem-no considerando que o mesmo foi executor de ordens, ilegais embora. Pelo seu próprio posto na hierarquia policial, não poderia ter sido o
mentor da operação que levou Li11an ao Uruguai.
Considerando que Orandir, enquanto for policial, estará prestando serviços à comunidade, deixam de impor-lhe condição de natureza da prevista
no art. 696, § 2'~', inciso II, do Código de Processo Penal.
Mantêm obrigação de pagar a sua parte das custas, mas sem o caráter,
que lhe foi dado na sentença, de condição do .. sursis".
XV- Por unanimidade, indeferido o requerimento do Ministério Público de segunda instância e rejeitadas as preliminares, provêem: A) em parte, a
apelação do Ministério Público, para aumentar para três anos a du(ação da
pena acessória imposta a Orandir e ampliar para a Grande Porto Alegre, a
extensão da mesma: ficou vencido o Eminente Juiz Dr. Mario Rocha Lopes,
que condenava também Pedro Carlos S_eelig, na forma explicitada no n'~' X retro; 8) em parte, a apelação de Orandir Portassi Lucas, reduzindo-lhe a pena
de detenção, na forma explicitada no n'i' XIV retro; C) a apelação de João Augusto da Rosa, para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, inc. VI, do Código Penal.
Determinam extração de cópias dos depoimentos de fls. 731-732, 732v.733, 733v.-734v., (além dos mencionã.dos na sentença) e remessa dos mesmos
ao Ministério Público, para responsabilizar penalmente os depoentes.
Custas, ex lege.
Porto Alegre, 23 de dezembro de 1980.- Pedro Henrique P. Rodrigues,
Presidente e Relator. - Canisio Binsfeld- Mário Rocha Lopes. vencid~.

a

Voto vencido
Na oportunidade do julgamento, ao dissentir da douta maioria- quanto à solução adoiada em relação ao acusado Pedro Seelig -,salientei que não
se podia exigir, no caso, prova di reta, não só em face da clandestinidade com
que foi praticado o ilícito, mas. também, e principalmente, porque, salvo o
procedimento levado a efeito pelo Conselho Superior da Polícia- por encarregado da confiança do Senhor Governador, à época-, os demais, inclusive
o inquérito conduzido pela Polícia Federal, constituíram-se em verdadeira
farsa, tendente a obscurecer o fato e a encobrir os culpados.
Noticiado o sucesso pela imprensa local, tão togo foi ordenada a abertura de inquérito pelo Senhor Ministro da Justiça, um dos integrantes da p.olícia
sindicante - sem qualquer solicitação do encarregado do inquérito - ,
apressava-se a colher, em Bagé, depoimentos de três pessoas, pelas quais os
uruguaios U niversindo, Lilian e os filhos desta teriam deixado espontaneamente o Brasil pela fronteira daquele município (fls. 1 13/115).
Entrementes, face à afirmação de seqUestro, já existente -no inquérito,
pela palavra de Cunha, Scalco e do Dr. Omar Ferri, a autoridade sindicante
buscava comprovar a permanência ilegal dos uruguaios no País, aqui tendo se
mantido com passaportes falsos. Nesse sentido, com presteza e diligência invulgares, trouxe registras de "Luiz Piqueres de Miguel" e os depoimentos de
Sonia Madalena Lindeinayer e Fermino Ferreira para comprovar que o antes
nominado era Universindo Diaz e, com nome e passaporte falsos, adentrara o
País, pelo Rio de Janeiro, instalando-se à Rua Santo Antônio, n'i' 276, ap. 25,
nesta Capital, mediante contrato de locação firmado com a I mobilar- Comércio e Administração de Imóveis Ltda. (fls. 93/103).
Porém, com o mesmo zelo não se houve na averiguação do fato ocorrido
à Rua Botafogo, 621, Bloco 3, ap. 110, pois inobstante se situasse a residência
de Lilian Celiberti em prédio de habitação coletiva, com três blocos e vãrios
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apartamentos, nc'nhum de seus moradores foi ouvido, ou procurado para depor, limitando-se, o encarregado de inquérito a colher elementos com a INTERPOL do Uruguai e a tomar depoimentos indispensáveis ante a pressão
cretcente da imprensa, _coadjuvada pela ação da Ordem dos Advogados e de
outras entidades ligadas à defesa dos direitos humanos.
Nessas condições, o inquérito foi o que é. Não o que devia ser.
Do mesmo modo, e com o mesmo escopo, desenvolveu-se _a sindicância
procedida 'pela Polícia Estadual, sob a presidência do Diretor do DOPS.
Este preocupou-se mais com a atividade política de Lilian e Universindo
do que com o fato a averiguar e procurou víncular com tais pessoas, e sua
ideologia, os jornalistas que denunciaram o ilícito, evidentemente com o propósito de encobrir eventuais culpados ou enfraquecer a indiciação dos apontados, como se pode constatar à simples leitura do seu relatório, no A penso I,
ns. 4/55.
Trouxe, no entanto, documentos em fotocópias oriundos- pelo termo
de juntada (fl. 268) - da Superintendência Regional do Departamento de
Polícia, ·mas que, inexplicavelmente, não foram anexados ao inquérito realizado pela Policia Federal.
Entre eles, vieram os de fls. 459/464, dos quais se vê documentos pessoais de Lilian.
Sublinhe-se ter resultado comprovado, na CPI, através de perícia anexa
ao processo n'.' 2.654, terem sido forjados os documentos (fl. 123), com que a
Polícia Federal pretendeu convencer haverem os uruguaios, com nomes falsos, viajado em ônibus de Bagé a Melo (A penso - CP!, vol 3•, 548).
E também forjado foi o bilhete de Lilian a Jaime Plavinik, desistindo da
locação, conforme evidencia a perícia de fls. 878/913 (V volume).
Justamente por não estarem, os apontados procedimentos, revestidos da
imparcía\idade e empenho exigíveis de qualquer investigação séria e porque
os efeitos de investigações facciosas necessariamente se refletem na co\eta da
prova em juizo, qualquer indício -incriminatório assünü: especial re1evo.
Afastou-se desse entendimento a douta maioria, pretendendo prova di reta, no caso, absolutamente impossível.
O fato, pelas suas peculiaridades e pela forma como foi investigado, não
comportava tal exigência, bastando indícios para embasar um juízo condenatório, a partir do fato concretamente provado nos autos- da participaçãO de
Orandir Portassi Lucas, em concurso com outros elementos não identificados.
C:onstitui lógica presunção que o subordinado aja sempre em função e na
medida de ordem superior e essa presunção cresce e se avoluma quando o seu
pautar, pela forma e circunstância cm que se exterioriza, afasta, de logo, a
possibilidade de ação por iniciativa própria.
E seria ilógico pensar e ingénuo admifit- qUe OTa:ndifPortassi Lucas, simples investigador, em estágio probatório, pudesse conceber e comandar a
ação noticiada na inicial e comprovada nos autos.
Evidentemente alguém, hierarquicamente superior, concebeu o plano e
comandou a operação.
Tanto no inquérito da Polícia Federal como na sindicância presidida
pelo Diretor do DOPS deu-se ênfase à atuação política de Lilian e Universindo, insinuando-se, na última, a ligação dos uruguaios com brasileiros, tidos
como subversivos (A penso I, relatório, fl. 22) e Pedro Seelig, no inquérito e
em juízo, informou desenvolver atividade no DOPS, no combate ao terrorismo, o que teria lhe valido o conceito de "policial de gênio violento" e .. torturador" (I' Yol.ll. 163).
E nessa função se encontrava por ocasião do fato, eis que diretor da Divisão de Segurança Social, sendo lícito concluir que, se verdadeiros os assentamentos d~s uruguaios c ligação destes com brasileiros suspeitos de subversão, o "affriife'~ Lilian-Universindo não podia ser alheio ao conhecimento e
participação de Pedro Seelig, pois a este, em casos tais, cumpria promover diligências como se percebe dos documentos de ns. 121/122 (Apenso 1).
Acresce considerar que o próprio declarou realizar, pessoalmente, ati v idade similar, ao informar ter viajado a São Paulo, dia 21 de novembro de
1978, para contactar com informante, infiltrado no extinto Partido Comunista (III Yol., n. 497).
Portanto, pela atividadc que sempre desenvolveu na polícia, a partir de
1962, e pela natureza da operação, era Pedro Seelig a pessoa indicada para
realizá-Ia.
De outra banda, a maneira pela qual procurou afastar Orandir do elenco
dos seus subordinados é, também, indício incriminador.
Orandir foi reconhecido e apontado imediatamente após o crime. O indiciamcnto de Pedro Seelig foi poSterior~- Aquele já tinha sido ouvido quando
este prestou seu depoimento no in"quéritõ e tratou de afastá-lo do seu comando (i' Yol., Os.193).
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Da mesma forma procedeu Pedro Seelig, ao ser interrogado em juízo
(Yol. III, ns. 497).
No entanto, interrogado depois, e já lotado no quadro do Serviço de Telecomunicações da Polícia, afirmou Orandír que "durante o tempo de estada
no DOPS esteve &ubordinado ao Delegado Pedro Seelig (Yol. III., n. 501).
Sendo, como é, certo que Orandir estava lotado no DOPS à época do
fato (A penso I, fls. 169 e 170), tanto que apresentado juntamente com outros
funcionários daqut:lc Departamento, por ocasião da diligência procedida pela
CPT (A penso II Yol., n. 263), a negativa de Seelig em relação à subordinação
afirmada por aquele não tem sentido, senão como tentativa de afastar de si a
responsabilidade pelos atos praticados pelo subordinado.
Mas não são somente esses indícios que conduzem ao acusado Pedro
Seclig.
Documentos pessoais de Lilian. alguns comprometedores, como sua caderneta de apontamentns, com codinomes, inclusive o próprio, e cópias de fo_n-og-rcnnas--com ele expedidos, vieram a lume somente na sindicância procedida pelo DOPS e a existência daqueles, em mãos da Polícia Estadual, só se explica com a prisão daquela por esta.
De outra parte, pela única versão que não sofreu contestação nos autos,
os ur-uguaios teriam sido entregues pela polícia gaócha às autoridades uruguaias na divisa dn Arroio Chuí e, coincidentemente, a 14 de novembro de
1978, dois dias depois daquele em que Lilian situa o seqüestro- em correspondência à família (fls._631/633, 4'.' Vo!.)- Pedro Seclig tomava providência no sentido de deslocar policiais para Santa Vitória do Palmar, supostamente para cobrir o XXXI Congresso Estadual de Estudantes e, no dia seguinte. deslocava outro grupo, em viatura da Polícia, para averiguar suposto
crime eleitoral, no Alto Uruguai (Apenso I, fls. t2l/123).
A esse elenco circunstancial, soma-se a palavra de Jean Weil, ouvido sob
o crivo do contraditório, pela quul, informações prestadas por uruguaios davam Pedro Seelig como participante da operação (Vol. TV, IT. 794).
Por tudo isso, se me ri figurou suficiente a prova para embasar a condenuçào consignada no respeitável acórdão, item X, parte final, sublinhando,
agora, como ftz por ocasião do julgamento, não ter imposto a Pedro Seelig a
perda do cargo porque, pelo conjunto probatório recolhido, percebe-se, que,
apesar de instrumento, foi ele também vítima do sistema que o agraciou com
a \'Vledalha do Pacificador.
O SR. PRESmENTF. (Jutahy Magalhãos)- Nobre Senador Aloysio
Chavt!s, consulto V. Ex~ se falará como Líder, porque somente nessa condição poderei conceder a. palavra a V. Ex~ agora. Pela ordem de inscrição, só
poderei concedê-la após a- Ordem do Dia.
O Sr. Aloysiv ChaL't>.\'- Sr. Presidente, eu desejava utilizar a palavra pela
minha ins~.:ríçào, inicialmente. V. Ex~ declara, entretanto, que não poderá
concedê-la nestes termos. porque deve iniciar a Ordem do Dia. A Ordem do
Dia, regimentalmente, deveria ter sido iniciada às 15 horas e 30 minutos.
Obedeço à decisão de V. Ex~', embora ela não esteja rigorOsamente de acordo
com o Regimento.
O SR. PRESIOF.NTE (Jutahy Magalhães)- Eu informo a V. ex• que
fiz a indagação porque houve uma troca da Presidência da Mesa, e o Presidente anterior informou-me que V. Ex~ falaria como Lider, motivo pelo qual
fiz a indagação. Exatamente pelo fato de a Ordem do Dia já estar ultrapassada em seu horário é que não podemos conceder a palavra a V. Ex• pela ordem
de inscr~ção, o que só poderá ser feito após a Ordem do D~a.

O SR. PRF.SIOENTE (Jutahy Magalhães) - A Presidência convoca
sessão extraordinária a realizar-se hoje, àf. 18 horas e 30 minutos, destinada à
apreciação da Emenda da Cá mUra dos Deputados ao Projeto_ de Lei do SerraM
do n9 38, de 1980, Projeto de Decreto L~gislativo n9 I5, de 1980, e Projeto de
Lei do Senado n' 284. do 1981.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Sobre. a mesa, redações fi:..
nais que serão lidas pelo Sf. i '.l-Secretário.
Sdo lidas as seguimes

PARECER N' 989, DE 1981
COMISSÃO DE REDAÇÃO
IRed.a.ç.ão final do Projeto de 'Resolução n,o 93, de 1981.

Relator: Senador Moacyr Dalla

A Comlssão.apres~nta a redação final do Projeto de Resolução
n.o 93, <"!e 1981, que autoriza a Precfeitura Municipal de Guaxupé
(MG) a'elevl>r em Cr$ 5ll.OOO.OOO,OO (cinqüenta milhões de cruzeiros} .o montante de sl:I'a díviçlia conso'f.dada: inte·rna.
. Sa<la das Comlssões. 21" de outubro .11~ 198-I: - Adalberto Sena,
Fre?clente - MoaciYr Dalla, Rela to·r
Ql.lmon - Mwil]!> &claro.

....-.,ão
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AINEXO AO PA!R<ECEIR N.o

~8~,

D!E: 119!11

~ã.o final do Projeto de Resolução n.o 93, de 1981..
Faço sruber que o Senado_ Federal aprovou nos termos do art.
incioo V'l:, da Constituição, e eu, - - - - - - - - - - - ,
Presidente, promulgo a seguinte

oro,

RESIOLt)ÇAO N.0

,

DE 1981

Autoriza a. Prefeitura. Municipal de Guaxu;pé, Estado
de Minas. Gerais, a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta
milhões de cruzeiros:) o montante de sua. dívida oonsolidjada..

o

Senado Federal resolve:

. \rt. 1.0 J!J a Prefeitura Municipal de Guaxupé, Estado de
Minas Gerais, ·nOS termos do art. 2.o da Resolução n.O 93, de 11
de outubro de 1~76, do Senado Federa!, autorizada a eleva1; em
Cr$ "OíO.OOO.OGO,llO ("Clnqüenta milhões de cruzeiros) o montente de
sua d!vld!ll. consólidadru, a rim de que possa contratar um empréstiljl.o de igual voa:lar junto ao B!!nco ne Crédito Real de Minas Gerais

S.A., e«te na qua11dade de agente iln!ll:lceiro do Banco Nllc!Onal i:la
II!I,b!tação - BNH, dest!nruào à execução de obras de Infra-estrutura urbana em áreas de conjtmtos habitackmals, naquele Munieip!o, Obedecidas as condições admltldas pelo Banco central do
Brasil no respectivo processo.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER N• 990, DE !981
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ANEXO AO PARECER. N.0 001, DE 1981
Redação final do Projeto de Resolução n.0 96, de 1981.
Faço saher que o Senado Federal aprOvou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e eu, ................ , Presidente,
promulgo a seguinte

, DE 1981
RESO!JUÇAO,N.O
Autoriza a Prefeitura !11unlcipal de M.aringá, Estado do
Paraná, a contratar o~eração de çrédito no valor de Cr$
289. 5Z7 .190,95 (duzentós e oitenta e nove milhões~ quinhentos e vinte e sete mil, cento e noyenta. cruzeiros e
noven:ta e cinco centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 Jíi a Prefeitura Municipal de Marlngá, Estedo do Paraná, nO!! termos.do art. 2.0 d;> Reo;o.lução n.o 93, _de ll.de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Or$ 28!L527.190,95
(duzentos e oitenta e nove mllhões, quinhentos e vinte e sete mU,
cento e- noventa cruzeiros e noventa e cinco 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 Ha~
bltação - BNH, destinado á execução de obras de infra-estrutura
em vias de acesso aos COnjuntos I-Jabitacionais: ~'Brn.ca: de Jesus
Camargo ~ieir:a", "Ney ~raga." e ·~Hermann Moraes Barros", naquele Mumcip!O, obademdas "" condições admiti <\aS pelo Banco
Central do Brasil no respectivo proç,esso.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publ!cação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

As redações finais lidas

vão à publicação.

CoJilissão de Redaçlio
·Redação final do Projeto de Resolução n.0 95, de 1981.
Relator: Senador .Joã.o Calmon
A Comissão apresenta a redaçã.o final do Projeto de Resolução n. 0 9.5, de 1981, que a.utdriZa a. Prefeitura Municipal de Macapá
CAP) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte ml!hões de cruzeiros) •O
montante de sua dívida consolidada interna.
Bala das Comissões, 21 de outubro de '1981. - Adalberto Sena,
Presidente - .João Caimon, Relator - Moacyr Dalla - Murilo
Badaró.

MrnXO AO iE'Aru!lOER. N.O 900, DE 1981
·Redação final do Projeto de Resolução n.0 95, de 1981.
Façb saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do
art. 42, inciso VI, da Constituição e eu,
Presidente, r>romuJgo a seguinte
!EmSQ!JUÇAO N.0
, DE 1981
Autoriza a Prefeitura. Municipal de Macapá, Território
do Amapá, a. el""ar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida cons<>lidada.
o Senado Federal resolve:
Art. 1.0 !1!: a Prefeitura !Municipal de :Macapá, Território do
Amapá, nos termos do art. 2.o da ReJl()lução n.O ~3, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em ......... .
Cr$ ~0.000.000,00 (vinte milhões de crtwe!ros) o montal'!te de sua.
divida consolidada, a fim de que possa eontratar um empréstimo
de igual valor junto ao Banco da Amazónia S.A., este na qualidade de agente administrador do Fundo de Desenvolvimento urbano da Amazónia - ·FllJNDUl!BANO, destinado à aquisição de
equipamentos motomecanizados para a usina de asfalto, serviço
de terrap1enagem. e obras de arte, naquele Municlpio, obadecldas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brastl no respectivo

processo.
Art. 2." Esta. Resolução entra em vigor na.· data de sua publicação.

PARECER N• 991, DE 1981
Comissão de Redação

Redação final do Projeto de Resolução n.O 96, de 1981.
Relator: Sena.dór Moacyr IDalla.
A Conll$silo apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n.0 96, de 1981, que autotlza. a Préfeitura. Municipal de Ma.rlngá
fPR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.196,95
(duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e sete mil,
cento e noventa cruzeiros e noventa. e cinco centavos) .
8ala das Comissões, 21 de outubro de 1981 . ...,... Adalberto Sena.,
Presidente - Moacyr Dalla, Relator - .João Calmon - Murllo

Badaro.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.

!~'-Secretário.

São lidos e aprovados os seguintes

REQUERIMENTO N• 353, DE 1981

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
Resolução n' 93, de 1981.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 1981. - Bernardino Viana.
REQUERIMENTO N• 354, DE 1981
Nos termos do art. 35ó do Regimento Interno. requeiro" dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
Resolução n' 95, de 1981.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 1981. - Bernardino Viana.
REQUERIMENTO N' 355, DE 1981
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
Resolução n• 96, de 1981.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 1981. - Bernardino Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Aprovados os requerimentos, passa·se à imediata apreciação das redações finais anteriormente lidas.
Em discussão a redação do Projeto de Resolução n., 93, de 1981. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti·la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n' 95, de 1981. (Pausa.}
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n' 96, de 1981. I Pausa.}
Não havendo quem queira discuti·la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
COMPARECEM MAlS OS SRS. SENADORES:

Eunice Michiles- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Gabriel
Hermes- Alberto Silva- Agenor Maria- Cunha Lima- Humberto Lu-
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cena - Gilvan Rocha - Lomanto Júnior- Amaral Peixoto - Hugo Ramo5- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Tancredo Neves- Franco
Montoro- Orestes Quércia- José CaiXeta- Lázaro Barboza- Benedito
Canela5 - Vicente Vuolo - José Fragelli - Jaison Barreto.
O SR. I'RESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Está finda a Hora do Ex·
pedie.nte.
Passa-se ü

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 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
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
- d~ Municípios, favorável.
Em votaçílo o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador MurHo Badaró.
O SR. l\lliRILO BADARÚ (Pra encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ape5ar do respeito que temos pela opinião do nobre Senador Dirceu
Cardoso, esses projetes que autorizam as prefeituras do Brasil a elevarem o
montante da sua dívida consolidada, em nada representam como fator de
pressão inflacionária.
Pdo que, Sr. Presidente, nós vamos apoiar favoravelmente o projeto do
Item I da pauta, e quero aproveitar a oportunidade para prestar à Casa um
esclarecimento referente à votação, na última quarta-feira, do projeto originário da Cárnara dos Deputados, de autoria do Deputado Nelson Marchezan, Presidente da Câmara dos Deputados.
O projeto, Sr. Presidente, entrou na Ordem do Dia e havia uma recomendação para a sua rejeição- não vou entrar no mérito do projeto- o Senador Dirct:-u Cardoso inicLou o seu trabalho obstrucionista e, entre a entrada
do projeto na Ordem do Dia e a Sua apreciação pelo Plenário, mediou um
tempo de mais de 40 dias. Neste intervalo, o eminente Deputado Nelson Marchezan ft:-z as articulações políticas íõdispensáveis a obter o placet para a
aprovação do seu projeto. Transmitiu esSa orientação a setores da Casa e, infelizmente, não chegou até à Liderança no momento em que ela deveria proferir o seu voto.
Então, Sr. Presidente, não houve nenhum cochilo, o voto foi deliberadamente pela rejeição, porque essa era a instrução vigente, ao tempo em que o
projeto foi votado pelo Plenário do Casa.
Pena é que o nosso ilustre, jovem e arrebatado Presidente da Câmara tenha, ao ter notícia da rejeição do projeto, distribuirido sopapos verbais a diversas pessoas das duas Casas. Uma reação tipicamente gaúche!.
Agora, desta Liderança não houve nenhum cochilo, eu rejeitei o projeto
porque assim era ã orientação que havia para a condução da Liderança, naquele dia. Não houve nenhum cochilo. Aliás, quem acompanha os trabalhos,
aqui do Senado, sabe que podemos até cometer erros e os ternos cometido
muitas vezes. Mas cochilo não; desatenção não; falta de exação não.
Era só este o esclarecimento que eu queria deixar para o conhecimento
da Casa e de V. Ex"'
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - 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 c Srs. Senadores:
Pedlu a palavra o Vice-Líder do Governo, nobre Senador Murilo Badaró, para di5cutir- creio eu- a anunciada matéria, para discutir o Projeto n'?
529/80. Mas o que S. Ex~ explicou foi sobre o cochilo da Bancada. De fato,
não houve cochilo, a Bancada estava dormindo a sono solto. Estava roncando, Sr. Presidente, por isso é que não foi aprovado um projeto que tanto beneficiava os deficientes físicos.
Tem razão o nobre Presidente da Câmara, tem razão. A Bancada aqui
não estava cochilando, Sr. Presidente, estava dormindo a sono solto, estava
dormindo de roncar. Cochilo é ligeíro, não houve isso, estava dormindo. Passar um projeto que o País esperava e acabar sendo derrotado, exatamente o
contrário do que se desejava.
Sr. Presidente, sustentou S. Ex~~ um outro assunto diferente daquele do
nosso Regimento. Registre-se. Quando sou eu sou eu quem está dificultando,
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turnult~ando a Casa etc., mas quando é a nobre Bancada do Governo, são
cochilos. Se bem que estamos vendo cjue nãO foram somente cochilos, foram
outras coisas mais.
Sr. Presidente, hoje, da nossa pauta constam vinte e um projetas de empréstimo. Vinte e um projetes de empréstimo, Sr. Presidente, que totalizam
12 bilhões, 226 milhões, 163 mil, 240 cruzeiros e 24 centavos, e mais; um no
valor de 50 milhões de dólares, isto é, 5 bilhões de cruzeiros. Com o cruzeiro
que sofreu ontem a vigésima nona desvalorização, é possível que sejam 5 milhões, quase 6 milhões de cruzeiros, com mais os doze, na pauta de hoje, temos aí grampeados, 18 bilhões de cruzeiros, Sr. Presidente, que são 1/3 do
volume de dinheiro que a Casa da Moeda do País fabricou no ano passado,
um terço do que a Casa da Moeda fabricou em dinheiro, em moeda circulante
no ano passado. O Senado, hoje, na p:3.uta, dá um terço do que o País inteiro
fabiicou effi-dinheiro o ano passado. Mas, Sr. Presidente, hoje até está mo~
desta a nossa pauta porque há dias de 20 a 30 milhões de cruzeiros, portanto,
quase a metade do que a Casa da Moeda emitiu em dinheiro, em cruzeiros,
em barões, o ano passado, o ano de 1980. Portanto, hoje, o Senado vai enfrentar urna pauta de 18 empréstimos com o valor global de 17 bilhões, 226
milhões, 163 mil, 240 cruzeiro e 24 centavos. Abre a sua lista: projeto de empréstimo ao Município de Santo André, em São Paulo, no valor de 49 bilhões, 70 mil, 242 cruzeiros e 80 centavos, negociado com o Banco do Estado
de São Paulo. Quem estudou a viabilidade econômica do empréstimo no município foi o Banco do Estado de São Paulo. O Banco do Estado de São Paulo
estudou a viabilidade e é o Banco do Estado de São Paulo que, também, vai
emprestar o dinheiro ao Município de Santo André.
Ainda há mais. Os recursos que uma resolução do Congresso estabelece,
estão sendo ultrapassados pelo pedido do Município de Santo André, diz
aqui:
..E - Destinação dos recursos:
Financiamentos de infra-estrutura geral, infra-estrutura de serviços industriais de utilidade pública e equipamentos comunitários
púólicos, naquela cidade."
Não faz, Sr. Presidente, discriminação porque disso o Senado já abriu
mão. No ano de 1979, o Senado exigia, hoje o Senado não exige nada, o que
vem de lá é aprovado.
- Mas, há mais, diz aqui o estUdo:

"Entretanto, considerada a orientação da Comissão de Economia do Senado Federal, para verificação da capacidade de pagamento do pleiteante, aplicamos os parâmetros determinados pela
Resolução n'? 62, daquela Casa do Congresso, apurando-se que o
dispêndio anual máximo, referente a 1980, apresenta-se ultrapassa~
do em CrS 29.319,7 mil cruzeiros, independentemente da operação
sob exame.
Quer dizer, antes da operação já estavam ultrapassados os limites de
Santo Ançlré. Quer dizer, estamos emprestando a um município que não tem
direito ao empréstimo, porque deve demais e não fazju5, portanto, a esse empréstimo. 1st o são os pareceres do Banco Central e das Comissões que estudaram o assunto.
O n.osso-võró é político, vamos votar, ou melhor, a ilustre Bancada do
Governo vai aprovar o empréstimo. Os limites estão ulti'apass.ados, sem se
considerar o empréstimo, já estavam ultrapassados.
Sr. Presidente, o único intuito, ou melhor, o único objeto é de fato aumeritar á meio circulante, isto é, aumentar a inflação. Em linguagem corri~
queira: jogar lenha-na fogueira inflacionária. E isso, mais nada. Estão aqui os
dados tirados dos trabalhos das Comissões.
Ainda há maiS: o Sr. Ministro da Fazenda, respondendo a interpelação
minha na Comissão de Relações Exteriores desta Casa, na semana passada,
declafou:
"'Os municípios somente devem fazer obras contando com seus
recursos internos, os recursos fora do seu orçamento."
Quer dizer, os empréstimos deveriam ser adiados ou evitados. Não fui eu
que falei. Quem falou foi o chefe financeiro da Bancada do Governo, o Sr.
Ministro Ernane Galvéas, respondendo à minha interpelação. Havia Senadores, que estavam lá presentes, e ouviram esta declaração do Sr. Ministro: os
municípios do Brasil- são quatro mil- devem, ao fazer obras, contar com
recursos próprios e não lançarem mão de recursos de bancos, do BNH, da
Caixa Econômiça, do Banco do Brasil, etc. Disse o Sr. Ministro: ''isto é uma
carga inflacionária". Ao Sr. Ministro responde, portanto, o Vice·Líder que,
agora hã pouco, disse que esses empréstimos não são inflacionários.
Foi o Sr. Ministro Ernane Galvêas, respondendo à minha interpelação
que disse: são inflacionários. Os mi.in1cípios não devem pedir -dinheiro emprestado para fazer essas obras. Que obras são, Sr. Presidente? São essa_s
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obras aqui, se fosse um hospitaL. mas não é nada disso_. Vão fazer o quê? Financiamento de infra-estrutura geral. Não diz o que é, não especifica.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Sr. Senador, solicito a V.
Ex'!- que conclua, pois seu tempo já está esgotado.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Quero que V. Ex• me dê apenas atolerância que deu ao orador que me antecedeu, apenas relativa.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- V. Ex• estã equivocado,
porque cu não estava na Presidência.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Foi a Mesa. A mesa se sucede nos Presidentes que presidem a Casa. A Mesa de V. Ex'~- não é diferente da Mesa ante~
rio r.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Lamento, Sr. Senador,
mas peço a colaboração de V. Ex•, que é um atento seguidor do Regimentoj
seja o primeiro a colaborar com a Mesa para encerrar as suas considerações.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Na hora que falo tenho que atender ao
Regimento, dizem que sou um fiel seguidor do Regimento e tal, mas na hora
em que falam os outros, com sustentação sobre outro assunto, falam fora da
hora, não há uma observação.
Não tem importância, Sr. Presidente, é isso mesmo. O c!ima_aqui no Senado contra mim está desabando, e que venha para cá, não tenho medo não.
Estou com os dentes rilhados, estou como a tartaruga, Sr. Presidente, querecolhe a cabeça debaixo do casco para atravessar o temporal. Vou atravessar o
temporal. Venha de onde vier, eu atravesso o temporal.
Então, diz aqui sobre Os recufsos:
E - Destinação dos recursos:
Aquisição e urbanização de áreas, loteadas ou não, ou de áreas
ocupadas por aglomerados de sub-habitações e conceder financiamentos para a aquisição de lotes urbanizados, pelos mutuários finais, naquela cidade.

Isso no fim, neste ano eleitoral. Dentro de 4 ou 5 meses que vão obter
esse dinheiro. ~o dinheiro contra os seus adversários no município. São 49
milhões de cruzeiros que vão ser entregues na mão do Prefeito para, então,
utilizar esta soma até com a infra-estrutura política também; auxiliar os seus
cofreligíonários à esmagarem e massacrarem os seus adversários.
Sou contra, Sr. Presidente, e vou requerer verificação. (Muito bem!)

sofrem menos, suportam com menos estoicismo, mas todo o País sofre a injustiça do sistema tributário nacional.
O Sr. Dirceu Cardoso -

Muito bem!

O SR. HELVI DIO NUNES- Por isso, aqui estou, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, para manifestrir, de pUbliCo, o rrieu voto em consonância com a
orientação do Partido a que pertenço.
Votarei favoravelmente ao pedido endereçado pela Prefeitura Municipal
de Santo Sandré. {Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, requeiro verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Serã fei\a a verificação requetida pelo Senador Dirceu Cardoso.
_
.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares, para votaçao nominal. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do Partido Democrático Social?
O Sr. Nilo Coelho- Voto ''Sim".
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do PMDB?
O Sr. Humberto Lucena -

Questão aberta.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do PP?
Questão aberta.
SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.)
Procede~se à votação
O Sr. Evelásio Vieira -

o

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Alberto Silva
Almir Pinto
Aloysio Chaves
Amaral Peixoto
Arno Damiani
Benedito Canelas
Bernardino Viana
Eunice Michiles
Evelásio Vieira
Gabriel Hermes
Helvídio Nunes
Humberto Lucena
João Calmon
Jorge Kalume
José Caixeta
José Lins
Jutahy Magalhães
Luiz Cavalcante
Martins Filho
Mauro Benevides
Moacyr Dalla
Nelson Carneiro
Nilo Coelho
Vicente Vuolo

O SR. HELV[D/0 NUNES- Sr. Presidente, peço a palavra para enca-

minhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Com a palavra o nobre Senador Helvídio Nunes, para encaminhar a votação.
O SR. Hf.LV(OIO NUNES (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Começo por tranqUilizar a Maioria, tranqüilizando a mim mesmo. Votarei a favor da concessão do empréstimO-. -Mas, assiste-me o direito de externar
as razões pelas quais entendo merece plena aprovação o pedido formulado
pela Prefeitura de Santo André, no Estado de São Paulo.
Santo André, saibam todos, é um dos municípios mais importantes do
progressista Estado de São Paulo. Por ser um município progressista e por ser
um município de muitas indústrias, é urri mUnicípio riCO. Adianto até, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que em conseqüência do mecanismo que tanto tenho
combatido nesta Casa, o do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Santo
André é um dos municípios que recebem indiretamente impostos dos Estados
nordestinos, que são os mais pobres do País, especialmente o mai.!?_ pobre deles, o Piauí. O nosso País é também um país de contradições: os mais pobres
pagam impostos aos rnãis riços. As débeis economias dos Estados mais
pobres servem de suporte às economias fortes dos Estados mais desenvolvidos.
Entretanto, apesar desse quadro que bosquejei tão rapidamente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, reafirmo o meu propósito de votar favoravelmente
pela concessão do empréstimo ao Município de Santo André. E porque, apesar da sua grandeza material e humana, apesar da sua pujança industrial, apesar de invejáveis recursos públícos que diretamente recolhe, sei, corno todos
sabem, que o Município de Santo André também tem suas necessidades, necessidades que podem ser tachadas de necessidades de ~rdem geral.: e de ordem geral porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o País inteiro sofre os efeitos de um sistema tributário que há muitOs "anos já devia ter sido corrigido.
Se o menor município do Piauí e se o próprio Esfã:"do- do-Piauí sofrem
mais em conseqüência do injusto sistema- tributário contemplado no tex~o
constitucional, isto não significa, absolutamente, que os grandes municípios,
os municípios mais prósperos e desenvolvidos também não sofram. Sofrem;
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VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Dirceu Cardoso
Hugo Ramos
José Fragelli
Valdon Varjão
ABSTEM-SE DE VOTAR OSR. SENADOR:

Adalberto Sena
Votaram "SIM", 24 Srs. Senadores e "NÃO", 4 Srs. Senadores.
Houve uma abstenção.
Total: 29 votos.
Não houve quorum. Vou aplicar o Regimento. Interromperei a sessão
por IO minutos e acionarei a campainha para nova votação.

=1

(A sessão é suspensa_ às 16 horas e 50 minutos e reaberta às 17 ho-

.
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está reaberta a sessão.
Vamos votar o item I da pauta, que é o Projeto de Resolução n9 205, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar em 49 milhões,
70 mil e 232 cruzeiros e 88 centavos o monta·nte de sua dívida consolidada.
Na primeira votação, não houve quorum. Regimentalmente, interrompe~
mos a sessão por 10 minutos e passamos, agora, à segunda votação.
Como · -Jta o nobre Líder do Partido Democrático Social?
O Sr. Nilo Coelho -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Partido do Movimento Democráticõ Brasileiro?
O Sr. Humberto Lucena -

Como vota o Líder do

Questão aberta.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do Partido Popular?
O Sr. E~·elásio Vieira -

Questão aberta.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã po·
dem votar. (Pausa.)
ProcedeMse à votação.
VOTAM ''SIM'' OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo
Agenor Maria
Alberto Silva
Alexandre Costa
Almir Pinto
Aloysio Chaves
Amaral Peixoto
Arno Damiani
Benedito Canelas
Bernardino_ Viana
Cunha Lima
Eunice Michiles
Evelásio Vieira
Franco Montara
Gabriel Hermes
Helvídio Nunes
Humberto Lucena
Itamar Franco
Jaison Barreto
João Calmon
Jorge Kalume
José Caixeta
José Lins
José Sarney
Jutahy Magalhães
Lázaro Barboza
Lomanto Júnior
Luiz Cavalcante
Luiz Viana
Martins Filho
Mauro Benevides
Moacyr Dalla
Murilo Badaró
Nilo Coelho
Raimundo Parente
Vicente Vuolo
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Dirceu Cardoso
Hugo Ramos
José Fragelli
Paulo Brossard
ABSTEM-SE VOTAR O SR. SENADOR:
Adalberto Sena

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Vou tomar o resultado: 41
Jtos - 36, SIM, uma abstenção, 4 NÃO.
Aprovado o projeto.
A matéria vai à Comissão de Redação.
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E o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 205, DE 1980
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 interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1'~ Ê a prefeitura Municipal de Santo André, Estado de São Paulo,
nos termos do art. 29 da Resolução nt? 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 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 interna, a fim de que possa contratar
empréstimo de igual valor,junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este
na qualidade de ageTite financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à .aquisição e urbani?ação de áreas, programa PROFILURB; e financiamento de infraMestrutura de serviços industriais de utilidade pública e equipamentos comunitáriOs públicos, Programa FINC e FINEC, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nt? 7, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu PareCer n9 21, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Coqueiral (MO) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (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 juridiciM
dade; e
- de Municípios, favorável.
Em votação.
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com o resultado da primeira votação, auspicioso, alvissareiro, estimulante, vamos discutir o segundo projeto, que é o pedido de empréstimo a Coqueiral, em Minas Gerais:
Sr. Presidente, Srs. Senadores, pela simples enunciação da matéria, vislumbro se vai ser aprovada ou não, pela maneira do Presidente conduzir avotação, chamando a atenção para os sinais luminosos, quem não votou ainda,
já sei que há maioria na Casa. Quando não há maioria, S. Ex•. triste, macambúzio, já dirige arrastado, com mal-estar, etc. Mas, estou vendo a nobre bancada do governo sangrando na veia da saúde e se derramando em alegria.
Então, vamos ao segundo projeto. Coqueiral, no Estado de Minas GeM
rais. entidade que vai emprestar: Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais. Entidade que fez os estudos de viabilidade econômica: Caixa Econômica
de Minas Gerais. A mesma entidade que vai emprestar foi a que fez os estu~
dos e que acha que o município tem viabilidade econômica para receber o em~
préstimo. O volume do empréstimo: CrS 31.756.725,00. Arrecadação da Prefeitura: Cr$ 12.200.000,00. Está pedindo o empréstimo de Cr$ 31.756.725,00,
o Município de Coqueiral, em Minas Gerais. Portanto, o empréstimo é alguM
mas vezes maior do que a arrecadação da Prefeitura.
Vimos, hoje, aqui, na aprovação do primeiro projeto, Senadores que há
muito não víamos aqui, estamos vendo, temos a satisfação de ver Senadores
cuja presença, aqui, até nos estimula e muito nos agrada porque, há muito
tempo, não os víamos aqui, e estão firmes e dispostos a votarem_ a concessão
do empréstimo. Felicitações à Bancada do Governo, que os trouxe dos seus
tugúrios para alegria e esta claridade do plenário.
Outro item: destinnção de recursos. Execução de obras de infraMestrutura
urbana necessária à construção das 150 unidades habitacionais, objeto da
operação.
Se formos estudar a objetivídade da aplicação desse dinheiro - vamos
explicar em palavras simples, de clareza meridiana _o nosso raciocínio - vamos beneficiar 150 famílias em coqueiral, Minas Gerais, mas vamos criar dificuldades para 120 milhões de brasileiros. Não fui eu que falei, foi o Sr. Ministro que disse que esses são recursos que os municípios devem fazer quando os
tiverem. Nesta hora de inflação, não devem pedir e se socorrer de C3ixa EcoM
nômica, de Banco do Brasil e nem de uma entidade emprestadora de dinheiro. Portanto, não fui eu, foi o Sr. Mjnistro que falou, aqui, quinta-feira passada, na presença de alguns Senadores do Governo, respondendo a minha inM
terpelação.
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Portanto, no fim; é uma antipática posição a minha de ser coptra o empréstimo a um município que vai fazer um hospital, uma escola, ou um conjunto habitacional. Mas, aquele dinheiro posto em circulação em Coqueiral,
que é um município de 20 mil habitantes, reverte em dificuldades maiores, em
mais inflação para 120 milhões de brasileiros. Isso é lapidar, é frontal, não
tem raciocínio, não tem nada, é isso aí, a situação é essa aí. Portanto, beneficiamos aquele que vai receber o empréstimo, mas criã.mos mais dificuldades
para os outros brasileiros que não têm Senadores importantes, não têm Ministros importantes, não têm presidentes ou bancos importantes, não têm
amigos importantes que venham até o plenário.
De 4 mil municípios, temos na pauta, de hoje, 18 que estão pedindo empréstimo, de 4 mil só 18 que estão pedindo empréstimo aqui, e alguns deles
não precisavam pedir porque estão nadando em superávit na sua prefeitura,
para fazer obras que podiam ser feitas com recursos próprios. Mas vão buscar os recursos, jogando no meio circulante mais dinheiro que é mesmo que
lenha na fogueira inflacionária.
Não foram minhas as palavras. De quem? Do Sr. Ministro Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda, que disse isso aqui, quinta-feira passada, na sala
da Comissão de Relações Exteriores, respondeilâo a uma interpelação minha.
E lá estavam presentes alguns Senadores da Bancada do Governo.
Portanto, esta é a nossa posição, Sr. Presidente, na hora inflacionária
nós precisamos de conter os gastos, precisamos economizar até palito. Lamento que o nosso ilustre Vice-Líder do Governo, que tinha Se comprometido a dar um votinho contra esses empréstimOs-, fambém porque os acha inf1acionários, tenha mudado sua posição, o nobre Senador Helvídio Nunes que,
há dois ou três dias, se manifestou contra esses empréstimos. Mas, hoje, a Liderança - como S. Ex• mesmo diz, é aquele comandamento, é o chefe que
conduz pelo bom caminho-, foi chamada a raciocinar sobre o que significa
o PDS, e está caminhando, com passos certos agora, pela Bancada do Governo.
Lamento ter pedido tão valiosa colaboração, a de um Senador que tem
se destacado, ultimamente, lutando contra os empréstinlos;-votando contra
também, mas hoje não resistiu ao seu compromisso e enfilerou-se na fila indiana dos seus correligionários, e está -Votando a favor. Liderança é isso mesmo, nobre Senador. Liderança é comandamento, é chefia, é o homem que nós
escolhemos para dirigir a política de Um grupo ou de uma bancada e temos
que obedecer a sua chefia, portanto. Mas, como ainda somos independentes,
não temos que atender à liderança de ninguém, somos nossos próprios líderes. Somos o único congresista, o único Deputado, o único Senador, o único
que fala, as minhas posições são examinadas, são criticadas, mas só eu só, nenhum partido sofre por mim.
A viabilidade existe, apenas, como se vê considerado, todo endividamento da prefeitura municipal teria ultrados os tetos que lhe foram fixados pelos
item I, 2. 3 do art. 29, da Resolução n9 62. Quer dizer, ele vai pedir um empréstimo ultrapassando todos os tetas que o Senado criou. O Senado Federal,
não é o Senado da Alemanha, nem da Inglaterra, nem o do Uruguai é o Senado do Brasil, Presidido por S. Ex• o Presidente do senado, integrado pelas
nobres bancadas do PDS, do PMDB, do PP, do PTB, do PT, do PDR, do
PDT, etc. É este Senado que criou essa resolUção, e ele ultrapassou tudo. E,
nós, vamos dar o empréstimo, quer dizer, 40 Srs. Senadores vão dar o empréstimo, mas certos de que estão causando mais dificuldade, acarretando
mais dificuldade, carreando mais dificuldade para os lares pobres deste País.
O meu compromisso não é com o Senado, o meu compromisso é com o povo.
Não tenho compromisso com o Senado! Voto com o povo. Estou defendendo
o povo. Estou defendendo a boquinha sôfrega e sofredora da criança que não
tem leite. Não estou defendendo situações municipais, não estou defendendo
situações estaduais. Estou defendendo a boca que não tem dinheiro para
comprar leite, pão e feijão.
Sr. Presidente, vou também requerer verificação de quorum, em relação
ao empréstimo ao Município de Coqueiral, no Estado de Minas gerias, que o
Senado vai agora votar.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Paulo Brossard, para encaminhar a votação.
O SR. PAllLO BROSSARD (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Pelos compromissos que tenho com o Senado, tenho dado a maior
atenção aos projetas de empréstimo que tramitam por esta Casa, desde passadas sessões legislativas. O que me preocupa grandemente é o endividamento
dos municípios e dos Estados; inclusive em relação a municípios do meu Estado, e inclusive em relação ao meu próprio Estado, tenho aqui tomado posição
contrária a esses empréstimos. Fiz isso no ano passado e fiz isso este ano, na
fluente sessão legislativa.
Esse o aspecto que me parece mais delicado_,
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Tenho ouvido, muitas vezes, o argumento lanç~do Je que esses empréstimos são inflacionários. Tenho a impress:io de que é preciso fazer uma di~
tinção: eles podem ser e podem não ser.

Via de regra, os empréstimos externos eu os recebo com :.1 maior prevenção, com a maior reserva, exatamente porque são empréstimos externos, c
que oneram, de uma forma muito perigosa, a F3zenda dos tomadores desses
empréstimos. Recordo-me de que uma vez, V. Ex~. Sr. Presidente Jarbas Passarinho, discutindo o problema da dívida pública brasileira, lembrou que no
Brasil são contabilizadas todas as parcelas; quer dizer, não é apenas a dívida
pública externa do Brasil, mas tambf:m de cada um dos Estados. dos Municípios c até das empresas privadas qUe tomam empréstimos externos; mas. evidentemente, tomam porque assim as autoriza a legíslaçlio brasileira: evidente~
mente porque assim se pronunciam favoravelmente as autoridades monetárias. Por isto, na dívida externa do País são somadas todas as parcelas que
dircta e imediata ou mediatamete dizem respeito com o endivid;.Imento do
País.
No que diz respeito aos empréstimos externos, realmente, tenho, não
vou dizer uma prevenção, mas uma posição muih.J consciente que, em princípio, é contrária. Não que cu não reconhéça que cm determinadas hipóteses
pOde ser útil. pQde ser necessário, pode ser até conveniente, mas estamos num
mundo tão incerto. cm que quase não se pode mais invocar a causa rehus sic
srantihus. porque quem faz um contrato sabe que está fazendo um contrato
perigoso. em que a parte aleatória das preswçõcs secessivas, especialmente
quando é por longo prazo, é qu;.Ise que fatul o risco das elevações.
Eu estava ex.aminando 1) prnhkma do endividamento dn Estado do Rio
Cirande do Sul, que tem, aliás, um assunto de seu interesse que deverá servotado ou na sessão de hoje, ou em outra sessão, nesses dias. E eu observava iste, Sr. Presidente: que os reajustamentos das dívidas do meu Estado em moed<i estrangeira, no ano pass:.Jdo, no ano de 1980, foram superiores ao total das
a:nortilações. Quer dizer, independentemente, dos contratos_ novos que aumentaram, e aumentaram em muito a dívida externa do Rio Grande do Sul, e
mesmo que não tivesse havido nenhum empréstimo externo, o simples reajustamento dos valores pela de:;valorização do cruzeiro, pela elevação do dólar,
da libra, do marco alemão, teria aumentado a dívida, Sem novos empréstimos, a despeito das amortizações feitas.
De modo que fico preocupado com essa situação; realmente fico. Agora,
não me parece que seja aceitável a tese segundo a qual todo e qualquer empréstimo seja inflacionário e seja condenáveL Via de regra, tenho votado sem
alarde, sem maiores cmpeços, tenho votado contra os empréstimos: aqueles
que dizem respeito ao meu Estado, tenho votado, digamos assim, publicamente, expressamente contra.
Mas o que me parece é que se formou, digamos assim, uma corrente, segundo a qual st:ndo emprGstimo tem que ser aprovado; e esta orientação tem
provocado uma po:->ição radical num outro sentido, que sendo empréstimo
não pode ser aprovado.
Eu tenho a impressão de que o idea_l seria que fossem reexaminados esses
empréstimos, para verificar quais aqueles que poderiam ou deveriam ser
aprovados. ainda que com esta ou aquela reserva, e aqueles cuja aprovação
não conViria. Porque eu também estou convencido de uma outra coisa,- estou convencido de que o Senado tem sido complacente nesta matéria; e que
esta complacência senatorial tem contribuído para que as autoridades monetárias deixem de resistir a determinadas pressões e mandem para o Senado
muitos empréstimo:-, que não deveriam enviar.
Tenho informu;,;ões, que considero idôneas, segundo as quais autoridades monetárias têm até reconhecido - digamos assim - a procedência das
críticas feitas, nesta Casa, em relação a projetas. Mas há projetes que chegam
a esta Casa com o prasme das autoridades monetárias, com a anuência, com a
concordância das autoridades monetárias, e isto não me parece correto. Quer
dizer, uma entidade, uma autoridade deixa de cumprir '"'U dever na esperança de que outra o cumpra.
No dia em que o Senado rejeitasse este ou aquele projeü- de empréstimo,
de decreto legislativo, eu creio que serviria pelo menos corao advertência a estas autoridades que deveriam ser mais judiciosas no encaminhamento desses
assuntos.
Um dos primeiros projetes que eu examinei dizia respeito ao Município
de Porto Alegre; e como verificasse algumas informações sobre as quais eu
alimentei dúvidas, eu me dirigi ao Prefeito de Porto Alegre solicitando informações. E qual não foi a minha surpresa quando as informações prestadas
pelo prefeito não coincidiam com as prestadas pelo Banco Central.
De modo, Sr. Presidente, que eu gostaria de dizer, nesta tarde, com toda
a tranqüilidade de que sou capaz, que acho eu que se estabeleceu uma verdadeira dicotomia entre a aprovação sistemática de todos os projetos e ~ rejeição sistemática de todos os projetes. Mas, quer me parecer que o ideal seria
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que fosse tranqüilamente, pacificamente, examinada esta matéria, de modo
que ela pudesse ser examinada com critérios um pouco mais reviStos, e creio
ciue cm prestfgio do Senado Federal.
Comecei estas minhas breves palavras falando nos meus deveres para
com estas breves instituição, e com a referência a ela é que termino estas breves e singelas observações, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação o projeto.

O Sr. Heh•ídio Nunes- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.
O SR. HEL\'(DIO NlJNES (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Começo por afirmar que o eminente Senador Dirceu Cardoso é um hábil, um emérito provocador. Mas, porque inigualável na provoca.ção, fugirei e
não aceitarei, absolutamente, terçar armas com S. Ex"

Dada esta explicação inicial, desejo deixar bem claro que jamais declarei
nesta Casa que, em conseqüência de episódios recentes ou longínquos, eu
adotaria uma posição de intransigente hostilidade aos pedidos de empréstimos. Ao contrário, Condenei e lastimei a retirada da Ordem do Dia, dos pedidos de empréstimos formulados pelos Estados de Mato Grosso do Sul e do_
Piauí.
Agora, manifestando-me favorável à solicitação da Prefeitura Municipal
de Coqueiral, em Minas Gerais, deixo bem claro que, antes de obediência à
Liderança, antes da obediência à _naturalidade do ilustre Governador de Minas Gerais, eu desejo, emprestando o meu voto a esta proposição, homenagear o eminente Vice-Líder Muri!o Badaró.
Sr. Presidente e Srs. Senad_ores, há os empréstimos, há as correntes doutrinárias que se chocam, há as posições doutrinárias divergentes mas, abstraídas estas elocubrações mentais, há uma realídade palpável maior, quando nós
conhecemos o interior deste País, sobrifi.idO"quando visitamos de modo especial a Região Nordestina.
Sei, e já o diss_e várias vezes nesta Casa, que já houve época em que governar era abrir estradas, em que governar era construir hospitais, em que governar era resolver o problema de saúde, era resolver o problema educacional, era procurar dar solução aos problemas sociais que mais afligem o povo
mais carente do nosso País. Não, Sr. Presidente e Srs. Senadores; administn.. r
hoje - por que temer a afirmação? - administrar hoje é pedir empréstimos.
Não acredito que exista qualquer unidade da Federação que esteja em condições de elaborar uma programação de porte, uma programação de enverga"
dura, c executá-la com seus próprios recursos.
Mas, no encaminhamento há pouco formulado pelo eminente Senador
Paulo Brossard, a mim me chamou a atenção o fato de S. Ex' ter declarado
que, muitas vezes, esses empréstimos são complacentes. É verdade, Sr. Senador, mas a complacência não é regra geral; às vezes, votações severas, severíssimas, são aqui praticadas e são aqui realizadas. E, quando severas, severíssimas, elas não se exercem contra os Estados mais fortes, contra os Estados
mais desenvolvidos, mas são feitas exatamente contra os mais pobres, contra
os mais fiacos e contra os mais humildes.
Sr. P~esidcnte e Srs. Senadores, há 11 anos nesta Casa, tenho procurado,
no cumprimento do meu dever, votar favoravelmente aos pedidos de empréstimos que aqui chegam, endereçados pelo~ Estados e _pelos Municípios. Até
quando era o mais precário possível o meu relacionamento com o titular do
Governo do Píauí, eu aqui estava para votar-as suas solicitações e, invariavelmente, era designado Relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa.
Tenho as minhas convicções próprias, como todos felízmente as têm e,
por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, mais uma vez, e em estrita obediência ao Regimento, que já me chama a atenção para o meu tempo, explicito o
meu voto favorável à concessão do çmpréstimo solicitado pela Prefeitura
Municipal de Coqueiral, no Estado de Minas Gerais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação o projeto.
Como vota o nobre Líder do Partido Democrático Social?
O Sr. Nilo Coelho -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro?
O Sr. Humberto Lucena -

Questão aberta.
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Partido Popular?
O Sr. Erelásio Vidra -

Como vota o Uder do

Questão aberta.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Procede-se à votação.
VOTAM ""SlM"" OS SRS. SéNADORéS:

Affonso C amargo- Agenor Maria- Alberto Silva- Alexandre Costa
- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Amaral Peixoto - Arno DamianiBenedito Canelas- Bernadino Viana- Cunha Lima- Eunice MichilesEvelásio Vieira- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Humberto Lucena
- Itamar Franco- João calmon- Jorge Kalume- José Caixeti- José
Sarnmey .......-Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz CavalcanteMartins Filbo- Moacyr Dalía- Nilo Coelbo - Raimundo Parente.
VOTAM ""NÃO"" OS SRS. SeNADORES:

Dirceu Cardoso- Hugo Ramr

-Paulo Brossard- Valdon Varjão.

ABSTéM-SE Dé VOTAR O SR. SENADOR:

José Richa.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vai-se proceder à apuração.
28 Srs. Senadores votaram '-'sim"; 4 Srs. Senadores votaram "não".
Houve uma abstenção. com o Presidente, atinge-se o quorum regimental.
O projeto foi aprovado.
É o seguinte o proj~to aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 7, DE 1981
Autorba a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em
CrS 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta c seis
mil e setecentos c vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
O Senado- Federal resolve:
Art. J'? t a Prefeitura Municipal de Coqueiral; Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n\? 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cínqüenta e seis mil e setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimos junto à Caixa Econômtca do Estado de Minas Gerais) esta na qualídade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinados à
construção de 150 unidades habitacionais de interesse social e execução das
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.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Item 3:

V~tação, em turno 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 Munidpal 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 c Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.
Em votação o projeto.
Com a palavra o no~re Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Município de Florianópolis, Capital de Santa Catarina, pede ao Senado autorízação para contratar uma operação de crédito no valor de 48 mílhões e 600 mH cruzeiros, a fim de implantar uma creche, um centro de formação do menor, três postos médicos-odontológicos e reforma de onze escolas de J'? grau naquela capital, de conformidade com a inclusa Exposição de
Motivos do Sr. Ministro de Estado da Fazenda. O empréstimo vai ser conseguido junto à Caixa Económica Federal. Quem examinou as condições de
viabilidade econômica e financeira do empréstimo foi ex.atamentc a Caixa
Econômica Federal. Quer dizer, a instituição bancária que vai emprestar foi
quem estudou a viabilidade económica e financeira do Município de Florianópolis. Começa por aí já uma complat.."'ência da nossa legislação em relação
aos empréstimos concedidos. O banco que vai emprestar é o banco que diz
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qüe tem viabilidade para pagar o empréstimo. Essa é a primeira parte. A separte, os recursos:
6. Como se observa, o endividamento consolidado interno do
Município de Florianópolis (SC), mesmo antes da efetivação das
operações extralimiteS autorizadas pelo Senado Federal e ainda não
contratadas.
Quer dizer, jã fizemos um empréstimO para Florianópolis, este ê o segundo. E antes do término do nosso mandato, se DCus qUiser, vamos ter o terceiro ainda. Eles acharam bom o caminho, o Senado complacente, atencioso e
accessível ao pedido. Vamos emprestar pela terceira vez. Florianópolis, Sr.
Presidente, jâ bateu às portas do Senado, no ano passado, com dois empréstimos: um de 592 milhões, 544 mil cruzeiros; o outro com 70 milhões, 387 mil
cruzeiros. Quer dizer, num total de 662 milhões 931 cruzeiros, só no ano passado. Bate, agora, às portas do nosso complacente Senado para pedir o terceiro, num valor mais modesto. Já tirou no ano pã.ssido s6-num empréstimo 592
milhões. Agora, 42 milhões e 6_00 mil cruzeiros. E é possível que venha o
quarto por aí.
Então, Sr. Presidente, diz aqui:
Mesmo antes da efetivação das operações extrai imites autorizadas pelo Senado Federal e ainda não contratadas,jã em 31-10-80 extrapolaria os limites qUe lhe foram fixa-dos.
Quer dizer, ultrapassa os limites, mas o Senado não toma conhecimento
disso, porque está alêm _dos critério_s es~abelecidos pela_ Casa._ Essa letra de
forma o Senado não aprecia. Portanto, além da põssibilidade de endividamento - além - nós estamos dando outro empréstimo. Já está tudo ultraw
passado e nós vamos dar o terceiro empréstimo, de 80 para agora. O empréstimo de 80 foi no fim do ano. E, agora, já estãO batendo à porta para o terceiro empréstimo, no valor de 8 milhões e 600 mil cruzeiros. Esses recursos serão
empregados, diz o Banco Central... Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero chamar a atenção dos poucos que ainda se dão ao trabalho de me ouvir, daqueles
que me honram ouvindo-me; é possível que até discutamos os 200 enlprêstimos que estão aí, sem ·que ninguém mais ouça ninguém, ninguém toma nota
de nada; ê possível que os Srs. Senadores saiam do plenário e vão tomar cafe e
chã; isso aqui fique comO casa de Chá; e, -âepois, voltem apenas para votar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, são tãO estereotipados os empréstimos,
que vou ler um trecho. Aliás, o Banco Central do Brasil se manifesta da mesma maneira, com as mesmas palavras, só a quantia é que muda. Esse de Coqueiral, que votamos agora e o de Florian6polis diz a mesma coisa. Leio:
g~hda

Senhores Conselheiros,
Pretende a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) contratar,
junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, operações de crédito no montante de Cr$ 31.756.725,00 (correspondentes a 52.500 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$
604,89, em julho/80), nos termos da súmula anexa.
Senhores Conselheiros,
Pretende a Prefeitura Municipá.l de Florian6polis (SC) contraw
tar, junto à Caixa Econômica Federal, uma operação de crédito no
valor de Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil
cruzeiros), mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, nos termos da súmula anexa.
2. Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento da Presiw
dência da República ...
É a mesma coisa, não gasta uma palavra a mais, ê o cliché, só muda o
quantitativo, mas é a mesma expressão para todos os empréstimos. E pena
qUe ninguém duvide para que eu possa lê-l~s. Todos os empréstimos que estão aqui são nos mesmos termos quanto ao paiecer do Banco Central doBrasil.
1<?)- Começa: '"Pretende a Prefeitura Municipal de. (muda o nome aí,
Florianópolis ou Santo Antônio da Garrucha ou coisa que o valha ou o Estado tal, é a mesma coisa) ...
2~')- Ouvida a respeito, a Secretaria do Planejamento da Presidência da
República manifestou-se a favor do pedido.
Item 29, Coqueiral: .. Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento ...
Item 3'? HEm face do que preceitua o§ único" ... igual
Item 49, Sr. Presidente, ~~encargos", ... A mesma coisa.
Item 59 Trata-se de empréstimo ... "
E tudo esteriotipado, é só mudar os números e acabou-se. Os pareceres,
Sr. Presidente, não vou discuti-los porque vão ficar para os outros, vamos ver
que ê a mesma coisa. Os mesmo termos, as mesmíssimas palavras e a mesma
conclusão: "Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto".
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Não vou ler, vou discutir outras comissões: uEm face do exposto ... A
mesma coisa. Qualquer- um que tirarmos aqui é a mesma coisa. Itatiba, São
Paulo, a mesma coisa. O mesmo parecer.
Banco Central do Brasil; o mesmo parecer com os mesmos termos, as
mesmas expressões. Tudo ê o mesmo. E, aqui, o voto é o mesmo, também,
não varia.
ltatiba- é _o que vem por aí afora- .. Pretende a Prefeitura Municipal
de ltatiba contratar ... "
Coqueiral - .. Pretende a Prefeitura Municipal de Coqueiral contratar ... "
Florianópolis- "'Pretende a Prefeitura Municipal de Florianópolis contratar ... "
Sr. Presidente, este parecerista do Banco Central do Brasil não tem nem
imaginação. Ele manda para o Senado como se isto fosse uma Casa, sei lã o
que. São as mesmas palavras, mesmíssimas! Não muda nada!
Sr. Presidente, não quero, às vezes se fala aqui, a boca pequena, que estou desprimoroso, não! Mas o que nós queremos é o Senado cheio, votando,
só isso, O meu Senado é este, ê o Senado de V. Ex• Infelizmente, para o ano
vamos nos despedir, porque não voltamos mais, vamos desinfetar o '"beco".
Quer dizer, Vão ficar os ilustres, conspícuos, insignes Senadores e eu vou ficar
lá no meu canto, ouvindo o cacarejar das galinhas, dormindo cedo, à noitinha, sem complicação, sem nada e sem a ameaça, até, de exame de sanidade
mental, porque até já se falou nisso; dois ilustres Senadores, amigos meus,
quer dizer, amigos vou colocar dois as pões nos amigos que são capazes de pedir atê um exame de sanidade mental porque, discutindo os empréstimos, e
peço o comparecimento dos Senadores.
O SR- PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço a V. Ex• que conclua.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, a tempestade que vem
aqui não vai molhar só o meu ninho, mas vai molhar o de muita gente. Sem
alusões. Não tive qualquer intenção. Não só chove no meu terreiro não; vai
chover no terreiro de tod_o mundo, também.
Outro dia, diSse aqui uma expressãÕ: os passarinhos que acompanham
V. Ex• vão acabar dormindo de cabeça para baixo. Vai acontecer isso. V. ~x'
voluteia muito, eles acoinpanham e perdem a noção de gravidade e vão acabar dormindo de cabeça para baixo.
Sr. Presidente, sou contra o empréstimo por essas razões que estão sobejando aqui nos pareceres. Vou requerer verificação de quorum, o mesmo procedimento que tive n,os dois itens anteriores.
Peço desculpas a V. Ex• e à ilustre Bancada, mas vão ter que esperar mais
alguns instantezinhos para aprovar o Município de Florianópolis, Capital de
Santa Catarina, de que eu tanto gosto e tanto prezo e a Bancada que tem os
Senadores Arno Damiani, Evelãsio Vieira e Jaison- Barreto, três ilustres Senadores, mas de maneira nenhuma posso votar.
Era o que tinha a dizer, (Muito bem!)
O SR, PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, requeiro verificação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Será feita a verificação nominal requerida pelo Senador Dirceu Cardoso.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares para votação nominal. (Pausa.)
Como vota o nobre Líder do Partido Democrâtico Social?
O Sr. Nilo Coelho - Sim.
O SR, PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do PMDB?

O Sr. Marcos Freire -

Questão aberta.

O SR, PRESIDENTE (Jarbas Passarinhü)- Como vota o nobre Líder
do Partido Popular?
O Sr. Evelásio Vieira - Questão aberta.
O SR- PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os Srs. Senadores já podem votar.
Procede-se à votação.
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES
Affonso Camargo;
Agenor Maria;
Alberto Silva;
Alexandre Costa:
Almir Pinto;
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Aloysio Chaves;
Amaral Peixoto;
Arno Damiani;
Benedito Canelas:

Bernardino Viana;
Cunha Lima;
Eunice Michiles:
Evelâ:-;io Vieira:
Gabriel Hermes;
Helvídio Nunes;
Itamar Franco;
João Calmon;
Jorge Kalume;
José Caixeta;
José Sarney;
Jutahy Magalhaões;
Lomanto Junior;
Luiz Cavalcante;
Marcos Freire;
Martins Filho;
Mauro Benevides;
M oacyr Da \la;
Murilo Badaró;
Nilo Coelho;
Raimundo Parente;
Valdon Varjão.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Dirceu Cardoso;
Hugo Ramos;
Paulo Brossard.
..IBSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena;
José Richa.
O Sll. l'llESIUENn: (Jarbas Passarinho)- Votaram "SIM" 3! Srs.
Senadores c "NAO" 3 Srs. Senadores.
Houve 2 abstenções.
Total 36 votos.
O projeto é aprovado. Vai à Comissão de Redaçào.

E o .seguinte o prOjeto aprõvãdo:
PROJETO DE RESOLUÇÁO N• 68, DE 1981
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 dh·ida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. I~ E a Prefeitura Municipal de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2~' da Resoluçã-º-D~' 93, de II de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada_ a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito
milhões c seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a ftrn de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à
Caixa Econôniica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado à implantação de uma
creche, um centro de formação de menor, três postos médicos-odontológicos
e reforma de onze escolas de .primeiro grau, naquela capital, 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 (Jarbas Passarinho)- lte~ 4:
Votação, em turno único,' -do Projeto de Resolução n~' 84, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de
seu Parecer n<J 485, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Castanhal (PA) a elevar em Cr$ !49.750.046,57 (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 !981, das Comissões:
-de Constituic;;ão e Justiça~ pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Em votação o projeto.
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.
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O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Agora é a vez do Estado do Pará, Estado que fala tanto _à emoção e ao
carinho do nosso Presidente. E eu gostaria, Sr. Presidente, em homenagem a
V. Ex•, de não requerer a verificação, mas em homenagem a V. Ex• vou requerer.
O Município de Castanhal, no Estado do Pará, pretende um empréstimo
no Banco da Amazônia. Muito bem. Quem estudou as possibilidades ftnanceiras e económicas do Município de Castanhal? Foi o Banco da Amazônia.
Por que fez isso o Banco da Amazônia? Vai perceber, nesse empréstimo, 1%
sobre cada parcela desembolsada, empresta dinheiro que não é dele- é o dinheiro do Banco Nacional da Habitação- e percebe, só o banco repassador
do dinheiro, I% de juros da parcela desembolsada. Portanto, foi ele que estudou e ele que vai emprestar o dinheiro. Tudo em família.
A arrecadação do Munícípio de Castanhal; noventa e seis milhões, oitocentos e sessenta mil cruzeiros. O empréstimo é de cento e quarenta e nove
milhõeS, -setecentos e cinqUenta mil ci-UzCii-os. Maior do que a arrecadação do
município, quaSe o dobro.
A destinação dos recur'sos, Sr. Presidente; é o Projeto CURA - Ârea
Saudade.
O Senado Federal não faz mais exigências, então, diz: Projeto CURA,
Ârea Saudade. Pode ser onde for no município, ein que lugar for, em querecanto for, à margem do rio, dentro de uma lagoa, coisa que o valha, sobre
uma serra, ou dentro da mata virgem - lá deve ter muita mata v1rgeffi, em
Castanhal. Pois bem, isso não preocupa o Senado Federal. Não há plano de
aplicação, mais nada, estão sendo relaxadas, Sr. Presidente, todos dias, as exigências.
Já há até, aqui, uma tese do nobre Senador Hugo Ramos, furidamentada, estudada. S. Ex~ passa muitos -dias fora daqui, mas quando vem, vem com
um lastro de conhecimento e tese nova que pode sacudir esta Casa. Já não
quer nem que se discuta empréstimos aos municípios, porque S. Ex• diz que é
ínConstitucional; uma tese nova, revolucionária.
Portanto, nós já abrimos mão de plano de aplicação, das indicações de
onde vai ser empregado o dinheiro. Ninguém quer saber mais de nada. Até o
último empréstimos, que são 166 empréstimos ainda para vir, estão no estaleiro, nós vamos abrir mão de tudo, e ninguém mais pede nada.
~ possível, se Deus me der vida e saúde, que até o fim deste ano, estarei
aqui discutindo e votando contra.
Não estou obstruindo, Sr. Presidente. Há aqui provas, hoje, de que se
quisesse, ia obstruir as redações finais e impedir as votações. A Bancada que
quer a aprovação tem de me engolir inteirinho. Vou mostrar hoje, na sessão
da noite, que não vou obstruir, quando da dispensa de interst(cio. Isto não é
obstrução. Só quero verificar se há o número regimental.
Estou fazendo esta declaração, porque é o meu procedimento. Sou contra "isto. Nas horas que o BrasH está vivendo, qualquer dinheiro além do normal é inflacionário. Não há ninguém que me demonstre o contrário. E Invoco
a autoridade de quem? Do Sr. Ministro da Fazenda. Diz assim S. Ex•: "aqueles que querem fazer projetas CURA, que o façam com seus recursos. Mas
pedir dinheiro ao Banco Nacional da Habitação, à Caixa Econômica, ao
Banco do Brasil ou bancos estrangeiros, é inflacionário". Quem disse isto?
Foi o Sr. Ministro da Fazenda que está manipulando, segurando os cordéis.
Possivelmente, depois de um exame de consciência que S. Ex' faz todas
as noite§~ nas noites atormentadas que ele tem, para dar conta da situação
econômico-financeira deste País, ele nos disse que preciso de I 8 bilhões de
dólares anuais, um bilhão e meio por mês, para fazer o serviço de dívidas externas do Brasil e fazer uma amortização pequena. Quando não tem isto é
uma coisa louca. Ele que disse.
Mas o Senador, Sr. Presidente, como disse aqui, só na sessão de hoje, se
abrirmos mão do número, votaremos e daremos, em dinheiro em circulação,
um terço do que a Casa da Moeda emitiu no ano passado. A Casa da Moeda
emitiu, no ano passado, 56 bilhões de cruzeiros. Nós hoje estamos votando IS
bilhões de cruzeiros. A guitarra do Senado emite mais dinheiro do que a Casa
da Moeda do BrasiL
t isto, Senador Brossard, a nossa guitarra, a minha, porque V. Ex• está
acima do Senado. A minha guitarra, se votarmos tudo isto aqui, jogaremos
em circulação, hoje, IS bilhões de cruzeiros. A Casa da Moeda do Brasil, no
Rio de Janeiro, emitiu em notas novinhas, no ano passado, 56 bilhões de cruzeiros. Portanto, só o Senado da República, representante das Unidades Federativas, emitiria amanhã IS bilhões de cruzeiros, um terço do que a Casa da
Moeda emitiu de ]9 de janeiro a 31 de dezembro do ano passado.
Ê algo que entra nos olhos de todo mundo, mas quem não quer ver que
não veja; quem não tem ouvido para ouvir que não escute. Nós aqui, só em 3
dias de junho, pusemos em circulação 48 bilhões de cruzeiros; 1 bilhão e 50
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milhões de dólares e 130 milhões de marcos. Em 3 dias! De 28 a 30 de junho
deste ano. Não é do ano passado, não é de há IOanos, não é no tempo de Rui
Barbosa, é nos tempos de hoje, nos tempos dos nobres Srs. Senadores.
Portanto, precisamos verificar
a-Capacidade nossa de criar dinheiro,
de emitir dinheiro, de fazer dinheiro, de fabricar dinheiro, é muitas vezes
maior do que a Casa da Moeda do Brasil. A Casa da Moeda_ da República do
Brasil, autorizada por este Senado, todo o ano passado, de I 9 de janeiro a 3 I
de dezembro, emitiu 56 bilhões de cruzeiros. E nós, hoje, se eu não requerer
isto aqui, paSsam os vinte e um empréstinios que estão na pauta, representando 18 bilhões de cruzeiros que jogamos em circulação, em um dia. A Casa da
Moeda emite 56 bilhões de cruzeiros num ano, e nós, num dia apenas, jogamos 18 bilhões em circulação. E hoje, em casa, vamos pór as pernas para cima, porque ninguém é de ferro, para descansar. Cumprimos o nosso dever e
jogamos, na fogueira inflacionária, I8 bilhões, se for aprovadO--isto, se não
houver a desesperada resistência de uns 5, istO é, 3 apenas. Estou vendo que
minha pregação está perdendo adeptos, porque éramos 4 e agora somos apenas três. Não tem importância que fique reduzido a um só. Mas esta consciência é de um homem que não engambela vento. O vento vem, joga-me no
chão ou me racha, mas engambelar e torcer não consegue.
Então, Sr. Presidente, sou contra o empréstimo ao Município de Castanhal, em homenagem ao nobre ex-Governador Aloysio Chaves, que é um dos
que mais ficam contrariados_ com nossa obstinada resistência, mas é a queffi
homenageio, um dos espíritos tranqüilos e serenos da Casa, equilibrado, um
centro de gravidade intelectual e moral magnífico, que não se perturba, embora mostre, na sua fisionomia, no seu olhar, nos esgares dos seus olhos, um
desejo louco que eu não fizesse istO. Sr. Presidente, não em homenagem ao
Governador, vou requerer verificação de quorum para o empréstimo a Castanhal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!)

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Dirceu Cardoso
Hugo Ramos
Paulo Brossard

que

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o projeto.
Os Srs. que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está aprovado.
O Sr. Dirceu Cardoso- Requeiro verificação de quorum. Sr. Presidente.

ABSTEM-SE DE. VOTAR OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena
José Richa
O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho)- Todos os Srs. Senadoresjã
votaram?
Todas as luzes estão acesas, vou tomar o resultado.
34 votos, sendo 29 ·~sim", 3 ''não" e 2 abstenções.
Aprovado.
Aprovado, o projeto vai à Comissão de Redação.

t

o seguinte o prqjeto aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 84, DE 1981
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove .milhões, setecentos e cinqUeUr:i- rilil, -quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. i"' É a Prefeitura Municipal de Castanhal, Estado do Pará, nos termos do art. 29 da Resolução nt? 93, de 1 I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 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 interna, a fim de que possa
contratar uma operação de empréstimo de igual valor, junto ao Banco da
Amazônia S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação, destinada à execução do Projeto CURA- Área Saudade, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Requereu verificação nominal o nobre Senador Dirceu Cardoso.
- -- -Os Srs. Senitàores, por obsêquio, torilCm os seus assentos, para votação
nominal. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

Item 5:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de
seu Parecer nll610, de I981), 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.

Procede-se à votação.
VOTAM '"SIM'' OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo
Agenor Maria
Alberto Silva
Alexandre Costa
Almir Pinto
Aloysio Chaves
Amaral Peixoto
Arno Damiani
Benedito Canelas
Bernardino Viana
Cunha Lima
Eunice Michiles
Evclásio Vieira
Gabriel Hermes
Helvídio Nunes
Humberto Lucena
Itamar Franco
João Calmon
Jorge Kalume
José Caixeta
José Sarney
Jutahy Magalhães
Lomanto Júnior
Martins Filho
Mauro Benevides
Murilo Badaró
Nilo Coelho
Raimundo P-arente
Valdon Varjão.
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Em votação o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Agora é a vez do Município de Balsas no Maranhão, a terra do arroz. De
fato revela-se um município de poucos recursos. Pede o menor empréstimo
que já tivemos. O menor empréstimo, Sr. Presidente, é esse de Balsas, mas o
Maranhão já arrancou este ano e no ano pàssado, aqui nesta Casa do Senado,
bilhões de cruzeiros de empréstimos, graças ao prestígio e à força de sua delegação aqui no Senado e do Senador Alexandre Costa. Portanto, esse é um
empréstimo pequeno mas, em princípio, somos contra e temos que dar as razões.
Relativamente ao empréstimo vamos ver aqui. "Destinação: construção
de mercado público".
É uma obn.l perfeitamente adiável. Se Balsas não teve um mercado público até hoje, pode deixar pas5ar um ano mais e esperar o Brasil superar esta
crise de innaÇão e fazer o mercado depois. Podia fazer, depois é adiável a
obra, quanto a isso não tenho dúvida.
Então, outra coisa, nobre Senador Alexandre Costa, em homenagem a
V. Ex~ De todos os empréstimos que nós aprovamos aqui, este é o único que
vem dentro dos limites de endividamento~ Veja V. Ex• que nós estudamos isso. Ele não ultrapassa a linha, _está dentro dos limites de endividamento.
Portanto, é um município, Sr. Presidente, sou contra por causa do
princípio "contra", ...
O Sr. A /e.Yandre Costa- Mas V. Ex• devia considerar todos esses aspec~
tos.
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O SR. DIRCEU CARO DOSO- Não posso. Vou requerer verificação,

porque não posso <).brir mão. E o número está aí, estão todos prontos para
votar, todos atentos com olhos firmes, serenos, posição ereta, firmes, Sr. Presidente. E um endividamento dentro da sua capacidade até agora foi o primeiro que-encontramos. Sr. Presidente, nós verificamos que 2 milhões de cruzeiros- é dinheiro que, creio eu, Sr. Presidente, qualquer representante do
Maranhão, nesta Casa, podia emprestar ao Município de Balsas; qualquer
um deles pode emprestar folgadamente, a começar pelo nobre Senador Alexandre Costa, nobre Senador José Sarney. Há também o nosso ilustre
membro Luiz Fernando Freire que estã de férias pela Europa. Mas todos são
poderosos. são homens de recursos vultosos.
Sr. Presidente, v_ou requerer verificação. Mas em homenagem à pequena
quantia, contra como nas outras· vezes, da mesma forma, vou requerer verificação.

o-

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Em votação.
Os Srs.

Sen:.~dores

que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.)

Aprovado.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, peço verificação devotação.

O SR. PRF.SIOENTE (Cunha lima)- Vai-se proceder à verificação so~
licitada relo nobre Senador Dirceu Cardoso.
Solicito o voto dos Srs. Líderes.
O Sr. Líder do PDS como vota?

O Sr. Nilo CoC!Iho - Sim.
O SR. PRF.SIIJENTF. (Cunha Lima)- Solicito o voto do PMDB.

O Sr. J-/umherto LucC!na -

Si_m, com questão aberta.

O SR. PRESIIJENTF. (Cunha Lima)- Como vota o PP?
O Sr. E1'eltüio ViC!ira -

Qul!stão aberta.

O SR. PRESIOF:NTE (Cunha Lima)- Os Srs. líderes já votaram; podem votur os demais Srs. Senadores.

ProcC!de-s!' à I'Ota('àn.
VOTAM "SIM" OS SRs.--SENADORES:
Adalberto Sena- Affonso C amargo- Agenor Maria- Alberto Silva
-Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Amaral PeixotoArno Damíaili- Benedito Canelas- Bernardino Viana- Eunice Michtles
- Evelásio Vieíra- Gabriel Hermes- Hclvídio Nunes- Humberto Lucena -Jarbas Passarinho- João Calmon- Jorge Kalume- José CaixetaJosé Sarney- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Lourival BaptistaMartins Filho-- Mauro Benevides --Milton Cabral- Moacyr DallaMurilo Badaró- Nilo Coelho- Raimundo Parente- Valdon Varjão.
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quele 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.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Item 6:
Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n~' 8, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n'-' 24, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Franca (SP) a elevar em Cr$ 29.272.025,36 (vinte e 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.
Em votação o projeto.
Com u palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.

O SR. OIRC'Ell CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Frunca do Imperador, Sr. Presidente, Estado de São Paulo, pede um em-

préstimo ao Senado de Cr$ 29.272.025,36.
Sr. Presidente-, cm duas- hõrii:S- de sessão o Senado já aprovou mais de
Cr$ 281.000.000,00. Para jogar em circulação esse dinheiro, a Casa da Moeda gasta uma semana: a guitarra do Senado, em duas horas de sessão,jog<i em
circulação mais de 281 milhões de cruzeiros. Portanto, em duas horas de sessão aprovamos os empréstimos de Santo André, Coqueiral, Florianóp-olis e
Balsus, do Maranhão. Portanto, cinco projetas e jogamos em circulação_mais
281 milhões de cruzeiros.
Sr. Presidente, atendemos a um município-que tem 300 mil habitantes,
dos 120 milhões de brasileiros, quer dizer, beneficiamos 300 mil e carregamos,
dificultamos os 120 milhões de brasileiros espalhados cm 3.996 municípios
deste País. Atendemos a eles mas sacrificamos o restante.
Sr. Presidente, Franca é um município que tem uma arrecadação ... - os
pareceres itão dizCrn isso; temos que, nas entrelinhas, buscar esses dados; este
não consta. Mus, é o Banco do Estado de São Paulo a entidade que vai emprestar: e a entidade que estudou a sustentação financeira e econômica do
empréstimo no município, em Franca; foi o mesmo Banco do Estado de São
Paulo. E a mesma entidade que empresta, foi lá estudar e concluiu: "vocês
podem pegar o dinheiro; está certo''. É i% de juros que pagam ao Estado de

São Paulo, porque o dinheiro não é do Banco do Estado de São Paulo, o di-

Hugo Ramos.

nheiro é do BNH.
A destinação dos recursos é "financiamento para urbaniza, ão e aqui~
sição de equipumentos comunitários de conjuntos habitacionais'', naquele
município. Quer dizer, não há uma especificação; "aquisição de equipamentos comunitários": eu, por exemplo, Senador, já lidando com P.~préstimos há
dois anos, não sei o que é equipamento comunitário; não sei. Mas os Senadores que votam favoravelmente sabem o que é equipamento comunitáriO.
Vemos aqui o financiamento dos lotes urbanizados, apoiado pelo Pro-

ABSTÉM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

grama do PROriLURB do BNH. O BNH tem o PROFILURB, tem o CU-

VOTAM "N.40" OS SRS. SENADORES:
Dirceu Cardoso José richa -

Paulo Brossard.

O SR. !'RESIDENTE (Cunha Lima) -

Vai-se proceder à apuração.

(Pausa.
Votaram SIM J2 Srs. Senadores e NÃO 2.
Houve 2 abstenções.
Total: 36 votos.
Arrovado.
O rrojeto vai à Comissão de Redação.
tO

.l't!~UÍilfr!

O

[m~ir!tO G[lr(})'ado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 9), DE 1981
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 dh·ida consolidada interna.
O Seilado Federal resolve:
Art. I'-' É a Prefeitura Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, nos
termos do art. 2~' da Resolução n~' 93, de t l de outubro de 1976, do Senado
Federal. autorizada a elevar em Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e
vinte e dois mil cruzeiroS) o -montante de sua dívida consolidada interna, a
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto à Caixa Econômica Fe_d_e_ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à construção de mercado públic0, na-

RA, tem o FINC, tem o riNEP, tem o FINESP, tem uma série de progra~
mas, Sr. Presidente: mus este é o PROFILURB, através do qual Franca está
butcndo à nossa porta.
Leio o seguinte:

3. Trata-se de operação extralimite a que por força das disposições contidas no artigo 2~' da Resolução n'-' 93, de 11-l0-76, do Senado Federal, não se arlicam os limites fixados no artigo 2<.> da Resolução n\" 62, de 28-10-75, da mesma Casa do Congresso, haja vista
que os recursos a serem repassados provêm o Banco Nacional da
Habitação.
Quer dizer, quando os recursos são do Banco Nacional da Habitação,
pode ultrarassar o limite, porque não é pafa pagar mesmo; não é para pagar
nunca! O rrazo de carência é de 18 meses e o de amortização é de 300 meses;
portanto, mais de 20 anos. Os netos, talvez, do Prefeito atual é que vão pagar
isso. Mas isso não vai ser pago porque é uma dívida de 20 anos e lá, o Senado
daquele tempo, quando jú estivermos no fundo da cova, vai apresentar uma
resolução aqui. dizendo que "os Municípios devedores de todos os programas do Banco Nacional de Habitação estão quites, não preciSam pagar mais
nada".
Então, é mais um município que se beneficia e 3.995 ficam a ver navios,
porque não rediram ao Senado, não entraram aqui, não têm olhos grandes,
nem nada.
Finalmente, jú que a sessão está terminando, quero fazer uma afirmação:
se em cada sessão urrovarmos 5 empréstimos ou 6, para aprovar os 166 va-
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mos passar o mês que vem todo e ainda vão sobrar alguns para o próximo
ano.
O Sr. Bernardino Viana - São somente dois dias por semana.
O SR. DIRCEU CARDOSO - li isso mesmo, dois dias por semana,
disse o nobre Senador Bernardino Viana, socorrendo-me. Dois dias por semana, Sr. Presidente, aprovando 5 ou 6 por dia, não é aquela massa que o
PDS desejava que fosse aprovado. O PDS, Sr. Presidente, gostaria que fossem aprovados os 22 ou 23 da Pauta; mas como não pode, só podem 5,
chama-se a isto de obstrução. Mas, que obstrução é essa?
Refiro-me tambêrn ao glorioso PMDB e ao glorioso PP; todos os três estão na mesma linha, com exceção de bravos companheiros.
Nós já tivêmos, Sr.-Presidente, quatro Senadores do Governo que votaram contra os empréstimos; mas, hoje, já estamos reduzidos a três, e é possível que daqui até o fim do mês se passe a ficar com um ou dois do Governo.
Eles achavam que os empréstimos eram inflacionáriós. Mas, de ontem para
hoje, houve um soprinho, uma aragem fresca, eles já recompuseram as idéias
e o seu pensamento; agora, jã estão votando a favor, outra vez.
Até ontem, eles achavam que era inflacionário, mas o vento de hoje está
soprando do N ardeste para o Sul; é o vento ~ ordeste, os alísios e as monções
que estão vindo das Lideranças. E nós temos apenas que homenagear esta Liderança magnífica de Nilo Coelho, porque antes da votação eu tive o comprometimento de um Senador do PDS de que ele iria votar contra o empréstimo. Depois, S. Ex!l pitssou Uma palavrinha suave e amena, cativante, e ele ficou a favor do emprêstimo. Foram cinco- nlinlltõs!
Sr. Presidente, as monções que vêm lá do São Francisco, lá de Pernambuco, sopraram e mudaram a orientação nesta-casa. Isto aquí é um catavento; não marca orientação çle ninguém; nós variamos de acordo com o vento,
de acordo com os alísios, de acordo com as monções. Ora é ríspida nortada,
ora é uma aragem fresca e suave, ora é uma monção caÜvante- e generosa.
Não indicamos nem a direção do vento.
Sr. Presidente, voto contra o empréstimo a Franca do Imperador e vou
requerer verificação.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o proJeto aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 8, DE 1981
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, vin~
te e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal de Franca, 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 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 mon~
tante de sua dúvida consoJida9-a interna, a fim de que possa contratar empréstimo de igual valor,junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação destinado ao financiamento de lotes urbanizados, Programa PROFILURB e urbanização e
aquisição de equipamentos comunitários de conjuntos habitacionais, programa FTNC/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.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -

Item 7:

Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 64, de
198l (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n.,.. 409, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Itatiba (SP), a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, 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.
Em votação o projeto.
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.

sa.)

Aprovado.
O SR. DIRCEU CARDOSO Presidente.

Requeiro verificação de votação, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- V. Ex• serâ atendido. (Pausa.)
Solicito o voto dos Srs. Líderes.
O Sr. Lídei do PDS, como vota?
Nilo Coelho- Voto .. Sim".
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - O Sr. Líder do PM DB, como
vota?
O Sr. Hw-nberto Lucena -

Questão aberta.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- 0-Sr. Líder do PP, como vota?

O Sr. Evelásio Vieira -
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Questão abertà:

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Procede-se à votação.
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Agcnor Maria- Alberto Silva- Alexandre Costa- Almir
Pinto- Aloysio Chaves- Amarai Peixoto - Benedito CanelasBernardino Viana- Eunice Michiles- Evelásio Vieira- Gabriel
Hermes- Helvídio Nunes- Humberto Lucena -Itamar Franco
-João Calmon -Jorge Kalume- José CaiX:eüt- José SarneyJutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Martins Filho- Milton Cabral- Moacyr Dalla- Murilo BadaróNilo Coelho - Raimundo Parente- Valdon Varjão- Vicente
Vuolo.
VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena- Dirceu Cardoso -Hugo Ramos- Paulo
Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -

Vai-se proceder à apuração.

(Pausa.)

Votaram "SIM" 29 Srs. Senadores e ~'NÃO" 4 Srs. Senadores. Não houve abstenção. Total 34 Srs. Senadores, incluindo o Presidente.
Aprovado o projeto.

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Vou até o fim, Sr. Presidente.
Sr. -Presidente, quando assumo,- isso é para os amigos, para os adversários e, agora, já até para os "inimigos- quando luto, luto para valer, Sr.
Presidente, e levo as coisas até onde o vento encosta a folha. Aí, paro, não tenho forças mais sozinho. Agora, tivemos quatro, jâ voltaram os quatro iniciais. Eram 5 ou 6, mas estão 4 só votando contra os empréstimos. Jã melhorou a situação.
·
Nesse aí, é capaz de não podermos nem votar hoje.
Cinco, Sr. Presidente. Jogamos em circulação 311 milhões de cruzeiros,
hoje. A Casa da Moeda emite 56 bilhões de cruzeiros por ano; o Senado, em
duas horas e meia de sessão, já emitiu, já pôs em circulação, jã desvalorizou o
dinheiro do povo, o dinheiro do pão, o dinheiro do leite, do feijão, do aluguel, do sapatinho roto, do aluguel de casa, do gás, do remédio, de tudo isso,
desvalorizou com esse contingente de dinheiro.
Os patriotas que estão votando a favor pensem nisso. Quando eu durmo,
Sr. Presidente, não sinto o choro de criança alguma, porque o meu voto é expungido do sentido de aguar o dinheiro do pobre. O meu voto é assim.
Sr. Presidente, o sêtimo da pauta. Seis já foram votados aqui, o sétimo
da pauta; Itatiba, São Paulo.
!taliba, em São Paulo, pede um empréstimo de Cr$ 40.955.908,52 para,
dentro dos Programas FINC(FIEGE e FINC/FISIP, construir o quê? Conjuntos habitacionais, para execução de obras de infra-estrutura, beneficiando
empreendimentos habitacionais, dentro dos Programas FINC/FIEGE e
FINC/FISIP.
Agente repassador do dinheiro: Banco do Estado de São Paulo. Quem
estudou a viabilidade econômico-financeira?O BancO dO Estado de São Paulo.
Quero prestar uma homenagem, Sr. Presidente, ao Município de Itatiba,
em São Paulo. Pede um empréstimo, mas tem uma capacidade de endividamento muito grande, dentro dos recursos. a sua capacidade de endividamento
não ultrapassou os recursos. t. o caso em que o Município podia faZer, com
os próprios recursos, este plano de obras, executar.
Mas, diga-se de passagem, é digno da nossa homenagem o Município de
hatiba, cujo Prefeito, Sr. Presidente, estamos vendo ali assentado, não só
agora, já, desde muito tempo, ele vem, aqui, acompanhando essa votação,
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com paciência beneditina, ouvindo a nossa argumentação contrária e vai levar o empréstimo, contra o meu voto. Mas leva o seu empréstimo.
Então, Sr. Presidente, como está dentro dos critérios financeiros, tem capacidade para esse endividamento, não está ultrapassando os limites fixados
pelas resoluções do Senado, nós achamos que o Município de ltatiba vai fazer
jus ao empréstimo que o Senado vai lhe conceder.
Era o que tinha a dizer, mas vo ii requerer verificaÇãO- de votação. (Muito
beml)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Dirceu Cardoso -Sr. PreSidente, requeiro verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) votação.

Vai-se passar à verificação_de

Como vota o Líder do PDS?
O Sr. Nilo Coelho - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Como vota o Líder do PMDB?
O Sr. Humberto Lucena -
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Questão aberta.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Como vota o Líder do PP?
O Sr. Evelásio Vieira - Questão aberta.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Os Srs. Senadoresjâ podem vota r.
Procede-se à votação.
VOTAM "SIM'' OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Afonso Camargo - Agenor Maria- Alberto Silva- Alexandre Costa - Almir Pinto - Aloysio Chaves
- Amaral Peixoto - Benedito Canelas- Bernadino Viana- Eunice Michiles- Evelãsio Vieira- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Humberto Lucena_- João Calmon- Jorge Kalume- José
Caixeta- José Fragelli- José Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Martins Filho
-Milton Cabral- Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Nilo Coelho - Raimundo Parente ~-Waldon Varjão - Vicente Vuolo.
VOTA NÀO O SR. SENADOR:
Dirceu· C-ardoso

São as seguintes as matérias adiadas
8
Votação, em iurno único, do Pi-ojeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia· como conclusão de seu Parecer n'? 12, de
1981}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e 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 juridicidadc; c
- de Municípios, favorável.
9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer"n9 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevarem CrS
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecen~
tos e vinte e Cinco crUzeiros o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiCidade; e
-de Municípios, favorãvel.
10

r

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 Municfpios, favorãvel.
II
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 Munidpios, favorável.
12

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Paulo Brossard
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Votaram SIM 32 Srs. Senadores, NÀO 1, houve uma abstenção. Total 34 Srs. Senadores,_
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 64, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (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 di vida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E. a Prefeitura Municipal de Itatiba, 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 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, a fim de que possa
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São
Paulo S. A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação, destinado à execução de obras de infra-estrutura em empreendimentos habitacionais, dentro dos Programas FINC/FIEGE e FINC/FISIP,
naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central dO
Brasil, no respectivo processo.
Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Estã esgotado o tempo regimental da sessão. Em conseqüência, as matêrias constantes da pauta de hoje, que
não foram apreciadas, ficam adiadas.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 88, de 1981 (apresentado pela Comissão_ de Economia como conclusão de seu Parecer p'? 594,
de 1981 ), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 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 trfnta 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.
14

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 Constituicão e Justiça, pela eonstitucionalidade e juridicidade, com
voto vencidó do Senador Hugo Ramos.
IS
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? l02, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 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 n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela con-stitucionalidade e jurídicidade; e
-de Municfpios, favorãvel.
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357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n'? l.006, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.

16

25

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 108, 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 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 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.

17

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto de
Renda o 13~'-salário, tendo
PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

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.
18
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.
19
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 19~ I, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, n9s termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
20
Votação, em turno único, do Requerimento n9149, 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 Monetãrio", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 198L
21
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.

22
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 22, de 1981,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores,
colaboradores e auxiliares de ensino, e dã outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça. pela_ con~titucionalidade e juridicidade e, no
- ---mérito, favorável; e
- de Educação e Cultura. favorável.

23
Votação, em primeiro tui'no, do Pn:i]etá-·de Lei do Senado n'i' 117, de
1979, do Senador Jorge Ka1ume, 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 Constituíção e Justiça, pela constituci61ialidade ejuridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal rurema;
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José
Lins;
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
- di! Finanças, favorável.
24
Votação, effi -prírTieüo- turno (apreciiiÇâiY-preliminar da jurídicidã.de"~ nos
termos do art. 296 do Regimento Intern"o ), dO -Projeto de Lei dó Senado n 9

26

27
Votação, em primeiro tui-no (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 163, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
28
Discussão, em turno.Unico, do Projeto de ReSolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão :de Economia ~orno conclusão de seu Parecer n9
318, de 198Í), 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' 309/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
29
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 18, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economi3: como conclusão de seu Parecer n9 66,
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura MuniCiPal de Senhora de Oliveira a elevar
em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cento e
cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 67 e 68, de 1981, das Comissões:
-di! Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 345f8l, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento para a Sessão de 22-10-81.)
30
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 85, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
488, de 198l), que autori:za a Prefeitura Municipal de .Cubatão (SP) a devar
em Cr$ 679.404.096,72 (Seiscentos e setenta e nove mill-iões, quatrocentos e
quatro mil, noventa e seiS cruzeiros e setenta e dois cen.tavoS) o moritante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 489 e 490, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municiplos, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n'? 346/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 21-10~81.)
31
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 89, de 1981 (apresentado peta Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
599, de 1981, com voto vencido, em separado, do Senador José Fragelli e voto
vencido dos Senac;iores Luiz Cavalcante e Alberto Silva), que autoriza a Prefe.itura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em Cr$
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21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta
cruzeiros) o monlante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 600 e 601, de 1981, das Comissões:
-de Constitufção e Justiçd, pela conslitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
(Dependendo da volação do Requerimento nO? 347 J81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamenlo da discussão para a Sessão de 23-I0-81.)
32
Discussão, etn turno único, dO Projelo de Resolução n'~ 115, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'~ 763,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinada ao programa de investimentos
do Estado, tendo
PARECER, sob no 764, de 1981, da Comissão:
-de Constituiç-ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 348/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 22-10-81.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A Presidência designa para sessão extraordinária das I 8 horas e 30 minutos, a seguinte
ORDEM DO DIA
-lDiscussão, em turno único, da Emenda da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado no 38, de 1980 (no 4.386/81, naquela Casa), de auto·
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ria do Senador Paulo Brossard, que acrescenta parágrafos ao art. 134 da Lei
n"' 3.071, de lO? de janeiro de 1916- Código Civil, tendo
Parecer favorável, sob n"' 981, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 15, de
1980 (n"' 50/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo
Adicional ao Acordo de Previdência Social Brasil~Espanha, de 25 de abril de
1969, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, em Brasília, a 5 de março de 1980, tendo
Pareceres, sob n"'s 976 a 980, de 1981, das Comissões:
-de Relações Exteriores, favorável, nos term-os de substituti~o_que oferece; e
-de Constituição e Justiça, de Legislação Social, de Saúde, e de Finanças, favoráveis, na forma do substitutivo_da Comissão de relações Exteriores.

--3Discussão, em primeiro turno~ -do Projeto de Lei do Senado n"' 284, de
198 I, de autoria do 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, tendo
Pareceres, sob n'?s 928 e 929, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.)

ATA DA 188~ SESSÃO, EM 21 DE OUTUBRO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDl;:NCIA DO SR. CUNHA LIMA
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -

ÀS 11 HORAS. ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Jarbas
Passarinho- Alexandre Costa- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Uns- Mauro Benevides
- Agenor Maria- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto LucenaMilton Cabral -Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha~ L._ou.rival Baptista- Passos Pôi'to- Jutahy
Magalhães - Lomanto Júnior - Ltiiz Viana - Dirceu Cardoso - João
Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo
Neves- Franco Montara- Orestes Quércia- José Caixeta- Lázaro Barboza- Benedito Canelas- Valdon Varjão -Vicente Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Affonso Camarg"o -José Richa -Leite Chaves
- Evelásio Vieira --Jaison Barreto- Arno Oamiani- Paulo BrossardPedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A lista de presença acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos···nossOs trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'-Secretário.

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO No 356, DE 1981
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 90,
de 1981, 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, a fim de que figure na
Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 1981.- José Lins.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -~Aprovado o requerimento, a
matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da sessão seguinte.

Passa-se â

ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, em turno único, da emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado no 38, de 1980 (n04.386/81, naquela Casa), de autoria do Senador Paulo Brossard, que acrescenta parágrafos ao art. 134 da Lei n'? 3.071, de J9 de janeiro de 1916- Código-Civil, tendo Parecer favorável, sob n9 981, de 1981, da Comissão - de Constituição e Justiça.
A Presidência esclarece ao _Plenário que a emenda da CâfD.ara dos Deputados, enviada ao Senado sob fc;trma de substitutivo integral, tem por objetivo
apenas substituir a expressão idoneidade pelo termo "identidade", constante,
aliás, no projeto original. Assim sendo, a Presidência irâ submeter ao Senado,
como simples emenda, a prOposição daquela Casa.
Em discussão a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à sanção .
.t a seguinte a emenda aprovada.
EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO PROJETO DE LEI DO
SENADO No 38, de 1980
(NO 4.386/81, na Câmara dos Deputados)
Acrescenta parágrafos ao art. 134 da Lei n'? 3.071, de 19 de janeiro de
1916- Código Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 134 da Lei no 3.071, de )o de janeiro de 1916- Código Civil, fica acrescido de 5 (cinco) parágrafos, com a seguinte redação:
"Art. 134.

··············-·····································
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§ 19 A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena, e, além de outros requisitos previstos
em lei especial, deve conter:
a) data e lugar de sua realização;
b) reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos
hajam comparecido ao ato;
c) nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicflio e residência das
partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do cônjuge e filiação.;
d) manifestação da vontade das partes e dos intervenientes;
e) declaração de ter sido lida às partes e demais comparecentes, ou de
que todos a leram;
f) assinatUra ·das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião, encerrando o ato.
§ 29 Se algum comparecente não puder ou não souber assinar, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo.
§ 39 A escritura será redigida em língua nacional.
§ 49 Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor
público para servir de intérprete ou, não o havendo na localidade, outra pessoa capaz, que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimentos bastantes.
§ 59 Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato· peJo ·menos 2
(duas) testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade."
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. )9 Revogam-se as disposições em contrário.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n9 15, de 1980 (n~' 50/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Protocolo Adicional ao acordo de Previdência SoCial
Brasil-Espanha, de 25 de abril de 1969, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, em
Brasília, a 5 de março de 1980, tendo
Pareceres, sob n9s 976 a 980, de 1981, das Comissõ-es:
- De Relações Exteriores, faV"õiável, nos termos de substitutivo que oferece; e
- De Constituição e Justiça, de Legislação Social, de Saúde, e
de Finanças, favoráveis, na forma do substitutivo da Comissão de
Relações Exteriores.
Em discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, vou encerrar a discussão.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 357, DE 1981
Nos termos dos arts. 336, inciso XIII, e 346, item 3, do Regimento Interno, requeiro preferência para o Projeto de Decreto Legislativo n9 15, de 1980
(n9 50/80, na Câmara dos Deputados), a fim de ser submetido à apreciação
do Plenário a-ntes do Substitutivo.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 1981. - Murilo Badaró.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Aprovado o requerimento,
passa-se à apreciação do projeto, em turno único.
Os Srs. Seáadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o projeto, fica prejudicado o substitutivo
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -

Item 3:

Discussão, em primeíto turno, do Projeto de Lei do Seriado n<?
284; de 1981, de autoria do Senador Aloysio Chaves, que altera a diretriz da Rodovia BR-222, integrante do Plano NaCiona(de Viação,
aprovado pela Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973, tendo
Pareceres, sob n9S 928 e 929, de-1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável.
Em discussão o projeto. ( PaúSa.)
Não havendo quem queira discutir, Cncet-Tõ -a--disCUsS"ãO-:--Em votação.
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Os Srs. _Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.

(Pau~

sa.)

Aprovado.
O projeto tornará oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno
regimental.
E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 284, DE 1981
Altera a diretriz da Rodovia BR~222, integrante do Plano Nacio~
na! de Viação, aprovado pela Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973.
O Congresso Nacional decreta;
Art. }9 A diretriz da Rodovia BR-222, constante da relação descritiva
das rodovias do Sistema Rodoviário Federal- Anexo ao Plano Nacional de
Viação, aprovado pela Lei n9 5.917, de lO de setembro de 1.973 ~passa a ter a
seguinte redação:

Pontes de Passagem

BR

222

Unidades
da
Federação

Fortaleza-Piripiriltapecuru MirimSanta Inês-Açailân- CE- PI dia-Vila Felinto
Müller-Marabá- MA-PA
Entroncamento
BR-158

Art. 29
Art. 39

Extensão
(km)

Superposição
BRKm

010-74
1.507

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redação fin-al de proposição aprovada na Ordem do Dia
de hoje e que, nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se não houve objeção do Plenário será lida pelo Sr. l9~Secreiário. (Pausa.)

t. lida a seguinte
PARECER Ne 992, DE 1981

Comissão de Redação
Redação final do Projeto de !Dooreto f,egislat~vo n.• 15,
dA> 1980 (n.• 50/80, na Câmara dos !Deputados).
Relator: Senador Murilo Badaró
A Comissão apr-esenta a redaçãa final do Proj-eto de Deereto
Legislativo n.O 15, de 198!1 (n.o 50/80, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Protocolo Adicional ao Acordo de Previdência Social Brasil-Espanha, de 25 de abril de 1969, celebrado entre
o Governo da República Federativa do- Brasil e o Governo- da Espanha, em B.i'a.sília, a 5 de março de 1980.
Bala das Com!.s,sões, 21 de outubro de 1981. - Adalberto Sena,
Presidente - Murilo Badaró, Rela~or - João Calmon.
ANEXO AO PAREOEiR. N.o 992, DE.1981
Redação final do Projeto de ~creto Legislativo n.• 15,
de 1980 (n.• 50/80, na Câmara dos !Deputados).
Faço sab-er que. o Congresso N:iclonal aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, - - - - - - - - - - - ,
Presidente do Senado F-ederal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N. 0
, DE 1981
Aprova o texto do Protocolo Adicional ao !AAl<>niA> de
Previdência Social Brasil-Espanha, de 25 de abril de 1969,
celebrado entre o Governo da !República Federativa do
Brasil e o Governo da. :E;sp-a.nha, em Brasília, a 5 de março
de 1980.
O C<>ngre.sso Nacional decreta:

ao

Art. 1.0 ~ aprovado O texto dó Prot<JCO!o Adicional
Acordo
de Previdência Social Brasil-Espanha, de 25 de abril de 1969, c.,_._
lebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo éla. Espanha; em Brasília, a 5 de março dA> 198\1.
A:rt. 2.15- Este· Deereto í...egislativo eritra em vigor na. data de
sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - O parecer vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }~?-Secretário.
É lido e aprm•ado o seguinte

REQliF.RIMENTO N• 385, DE 1981
Nos termos do art. 356 do Regimento interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
Decreto legislativo no 15, de 1980 (n' 50/80, na Câmara dos Deputados).
Sala das Sessões, 21 de outubro de 1981. - Muri/o Bodaró.
O SR. I'RESII)F.NTE (Cunha Lima) - Aprovado o requerimento,
passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redução _final. (Pausa.}
Nilo havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRF.SIIH:NTF. (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NF.I.SON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Comemorou-se, no dia 30 de setembro, o centenário _de nascimento de
Feliciano Sodré, que foi Senador da República e Presidente do Estado do Rio
de janeiro, depois de ter sido Prefeito de Niterói e amargado o ostracismo.
Feliciano Pires de Abreu Sodré Júnior nasceu a 30 de setembro de 1881
no antigo Município de São Francisco de Paulo, hoje Trajano de Morais. Aos
treze anos não havia freqüentado a escola, mas trabalhava como auxiliar
aprendiz de uma farmácia, estudando à noite. Aos 17 anos, desligado da Escola Militar da Praia Vermelha, por motivos políticos, obteve sua inclusão no
contingente militar que seguiu para a Bahia, em 1897, comandado pelo General Cláudio Sagage, para combater os sublevados de Canudos. Ferido num
combute contra as forças de Antônio Conselheiro, regressou ao Rio, prosseguindo os estudos na Escolu Militar c, como alferes-aluno, alcançou em 1907
o grau de bacharel cm Matemática c Ciências Físicas pela Escola de Engenharia e Artilharia do Distrito Federal, em conseqüência do seu diploma de Engenheiro Civil, obtido na Escola politécnica do Rio de Janeiro.
Trabalhou na Comissão de Limites, sob a orientação do Coronel Ilha
Moreira e como Inspetor Técnico de Fortificações e Armamentos, quando reprojetou o Forte de Copacabana, chefiando a construção do Forte de Macaé.
Convidado pelo Presidente do Estado, Francisco Chaves de Oliveira Botelho. exerceu a Prefeitura de Niterói, de janeiro de 191 I a março de 1914,
não completando o quadriênío em vista de uma enfermidade e, depois, para
desincompatibilizar-se e disputar o Governo EstaduaL
Sua atuaçào, como Prefeito, foi fecunda e de grandes realizações, melhorando os. serviços de água e esgoto, dentro de um amplo programa de saneamento. Saiu da Prefeitura pobre como entrara, querido por todo o funcionalismo, respeitado pelos Munidpios.--Eiegendo-se governador para o quadriénio 1915 a 1919, com dois terços
da votação, seu opositor, Nilo Pcçanha, assumiu o governo pela minori"a dos
Deputados, obtendo ganho de causa no Supremo Tribunal, empossado pelas
tropas. Felicíano Sodré recolhe-se ao ostracismo, dedicando-se, durante dez
anos. a missões altruísticas.
Eleito cm 1923, assumiu a Presidência do Estado em dezembro, pondo
fim à Intervenção Federal no Estado. Saneou a enseada de São Lourenço,
promoveu as construções dos portos comerciais de Niterói e Angra dos Reis,
instalou usinas de energia elétrica, que seriam concluídas pelo seu sucessor.
Obteve importantes melhoramentos nas linhas férreas que serviam ao território fluminense. ampliando sua penetração no interior, remodelou as rodovias c, no seu Governo, todos os 48 Municípios fluminenses receberam
auxílios e melhoramentos, principalmente rodoviários. Fez construir a ponte
.."Feliciano Sodré". sobre o canal de Itajuri, na estrada Iguaba GrandeCabo Frio, com vão livre de 67 metros. obra monumental em que despendeu
450 c..:ontos de réis.
Fulando sobre sua presença na Presidência da Assembléia legislativa
Fluminense. dizia Rodovalho Leite, em 1927.
"'A Assembléia Legislativa sempre enControu na pessoa do ilustre Presidente Feliciano Sodré todo o apoio para bem se desobrigar
de sua nobre missão e dotar o Estado de legislação condigna da sua
cultura c que corresponde às necessidades do seu desenvolvimento."
Graças à ação legislativa, organizou-se o ensino, melhoraram~se os ser~
viços judiciais e policiais, fazendo-se estatística dos delinqüentes e criando-se
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serviços de identificãção, promovendo-se a regulamentação dos serviços de
saúde pública.
A Revolução de 1930 foi encontrá-lo no Senado, na culminância da sua
carreira. Voltando ao ostracismo, morreu aos 63 anos, em 1944, depois de
uma vida pública inteiramente dedicada ao Estado do Rio de Janeiro e ao
País.
Tal a grande figura de homem público fluminense que homenageamos.
(Muito hem!)

O SR. PRESIIJF.NTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Adalberto Sena.
O SR. ADALBERTO SENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre·
sidente, Senhores Senadores:
Instituído durante a realização da 20~ Conferência da Organização de
Alimentação e Agricultura das NaçÕes Unidas {FAO), realizada em Roma,
de 10 a 28 de novembro de 1979, comemorou-se, pela primeira vez, sexta-feira
da semana passada, o ,...Dia Mundial da Alimentação", com o objetivo de
promover a nível Eote_rn3.cional a solidariedade dos governos na luta contra a
fome, a miséria e-a---desnutrição.
Celebrado em mais de 120 pafses, através de várias cerimônias, este importante evento teve seu dia escolhido para coincidir com o 3_6!:" aniversário da
r AO.
Na sede deste organismo, em Roma, o Presidente da Comissão NorteSul, o cx~Primeiro-Ministro da República Federal da Alemanha, Willy
Brandt, ao abdr as solenidades alusivas áquela data, chamou a atenção dos
governos dos países que integram a F AO; para darem prioridade ao desenvolvimento agrícola, a fim de garantir a alimentação ao conjunto da humanidade no ano 2.000.
Naquela oportunidade, disse, ainda, Willy Brandt: "Existem no mundo
meio bilhão de crianças, mulheres e homens, nossos semelhantes, que sofrem
de fome crónica e de desnutrição. Este balanço de horror marca o início de
nossa situação, hoje."
Sr. Presidente e Srs. Se-nadores:
Cerca de 50% da população da América Latina não satisfaz as suas necessidades mínimas de consumo de alimentos, segundo nos revelam os
membros da J9 Reunião de Especialistas Governamentais de alto nível sobre
agricultura e alimentação, realizada recentemente na capital mexicana e organizada pelo Sistema Económico Latino-Americano (SELA),
Em entrevista exclusiva à Agence France Presse, o Diretor-Geral da
F AO, Edouard Saourna, definiu os objetivos primários do Dia Mundial da
Alimentação, salientando que cabe às nações "'Aumentar a produção de forma mais igualitária. incrementar a ajuda à agricultura, ampliar os acessos dos
países em desenvolvimento aos mercados de países industrializados a fim de
que possam equilibrar os seus balanços de pagamento, e, finalmente, instaurJr um sistema de segurança alimentar internacional".
Em pesquisa levada a efeito, recentemente, a FAO constatou um dado
surpreendente: 15% da população dos Estados Unidos e do Japão, duas das
maiores potências económicas do mundo, jã enfrentam sérios problemas de
fome.
Ainda de acordo com dados daquela organização, o número de pessoas
que sofrem de desnutrição nos países subdesenvolvidos aumentou consideravelmente de 1970 a 1976.
J:: princípio cediço entre os técnicos em alimentação e nutrição que o
problema de consumo de alimentos se prende ao poder aquisitivo de cada poVO.

Entre nós, a gravidade do problema da alimentação e subnutrição é bem
palpável. Não obstunte esta realidade, causou extranheza a recente decisão
do governo brasileiro de rejeitar proposta da F AO para realizar urna campanha especialmente destinada a conscientizar os brasileiros para o problema
da fome c conclamar nossas autoridades a tornarem medidas concretas para
combatê-lo.
Em seu conhecido livro Desafio da pdbre:a. o ilustre sociólogo Pe. Fernando Bastos de Ávila observa com propriedade que ~'Não seria exato dizer
que o Brasil, com o décimo Produto Interno Bruto e terceiro em produção de
alimentos entre todos do mundo, seja um país pobre. Menos exalo seria dizer
que o Brasil é um país onde existe pobreza".
"Tal afirmação, entretanto, prossegue aquele autor, não especificaria a
situação brasileira. Também nos Estados Unidos existe Pobreza.
Mais próxima de nossa realidade seria a afirmação de que a situação de
pobreza do Brasil é grave."
Situando, para fins de quantificação, a pobreza entre dois e três salârios
mínimos, a indigência entre um e dois salários mínimos e a miséria abaixo de
um salárío míitimo, de acordo com os dados coletados pela Pesquisa por
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Amostras de Domicílio (PNAD), cm 1977, sobre o total de 42 milhões e 300
mil brasileiros que constituíam a população economicamente ativa, 34% ganhavam menos de um salário míniiriO;c-24,5-1bvenciarri de um a dois salários
mínimos; e 10,1% ganhavam de dois a três salários mínimos. Assim, dentro
desta quantificação, 34.1% de nossa população ativa ficava na categoria de
miséria, 58,% na categoria de indigênciã--e--ób,7%1laCategoria de pobreza.
Ora, como sabemos, pelas revelações contidas no último censo de 1980,
aquela situação mudou muito pouco.
Se podemos orgulhar-nos de ser o quinto país do mundo em área geográfica, o sexto em população, o décimo no PIB, e o oitavo deste produto, no
Ocidente, cm termos de padrão de qualidade de vida só ternos motivo de
entristecer-nos, ao ocuparmos o 479 lugar.
Tudo isto reflete, evidentemente, no sistema de alimentação e nutrição
do povo brasileiro, que continua a ser muito mal alimentado, quantitativa e
qualitativamente.
De acordo com as conclusões do 59 Simpósio Brasileiro de Alimentação
e Nutrição, realizado na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, ficou uma
lição entre outras que ri.noraram d8.quele encontro científico: no Brasil, hã
uma necessidade imperiosa e urgente de se estimular e promover pesquisas
em nutrição e alimentação em todas as regiões, notâdamente no Norte e Nordeste, em virtude das baixas taxas de calorias ingeridas pelas suas populações.
Na Região Norte, por exemplo, em que se situa o Estado que tenho a
honra de representar nesta Casa, são dos mais precários os processos de armazenamento, transportes, industrialização e comàdaliz.ição de alimentos.
De um modo geral, a Região Norte é inuito deficiente na oferta de alimentos vegetais, inexistindo mesmo a aplicaÇão de urna tecnologia na agricultura, praticando-se, prinCipalmente, urna- fr8.ca agriculti.il:-a migratória.
Até hoje, a Região Noi-te cOntinua a s_er grande importadora de alimentos de origem vegetal, sendo, apenas, auto-suficiente em mandioca e feijão e
cm outros poucos produtos hortigranjeiros.
Além disso, a assistência técnica àS laVOUras--é deficientíssima, ·peio fa.to
de os lavradores estarem em constantes migrações.
No tacantc aos alimentos de origem animal, enfrenta, também, a Região
N arte a necessidade de importar os principais produtos, corriO carnes, ovos,
leite e derivados.
Quanto ao Estado_ do Acre, até o momento, não pode ele dispor convenientemente de suas terras férteiS, c[ue se encontram até hoje inexploradas, o
que configura uma situação crítica e aOitiva, que devia merecer mais atenção
dos governos estadual e federal.
O grau de tecniflcação na agricultura é ainda muito baixo, porquanto
apenas a EMATER-ACRE vem desenvolvendo, em estágio inicial, um trabalho de assistência às produções agrícolas. Em conseqüêncla, o Acre não tem
condições de exportar alimentos. vendo-se na contingência de receber quase
tudo de fora, principalmente, do Estado de São Paulo.
Com os poucos arm-azéris que- tem, sem capacidade estática satisfatória,
com o sistema de transporte sem poder atender à movimentação das produções agrícolas, carentes de indústrias de transformação e conservação de
produtos primários, e com urna comercialização dos produtos alimentícios
feita de modo convencio-nal além de dificultada pelas condições de infraestrutura, é das mais precárias a situação que enfrenta a Região Norte, e de
modo especial o Estado do Acre, no tocante ao problema de abastecimento
de gêneros alimentícios às suas populações.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, Oxalá o "Dia Mundial de Alimentação"
traga às nossas autoridades as lições e ensinamentos necessários, para que se
disponham a lutar contra os problemas de alimentação e nutrição que afligem
as populações das regiões mais carentes de nOssO País.
.. Há necessidade, proclama a FAO; de se agilizarem providências de todos os governos e povos na busca do aumento da produção de alimentos e de
sua distribuição mais equitiltiva."
E esta, Senhor Presidente, Senhores Senadores, a grande advertência no
Dia Mundial de Alimentação e sobre a qual nosso governo precisa seriamente
renetir.
Era o que tinha a dizer. (Muito ben-zi)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourivat Baptista.
O SR. LOliRIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr.
Presidente, Srs. Senad-õ-ies:
Ocupo esta tribuna para registrar a inauguração, -ontem, em Aracaju, do
CESEC- Centro de Processamento de ServiçOs e ComunicaÇõeS do Banco
do Brasil.
Iniciativa de grande significado e alcance, em virtude das suas conseqüências no concernente ao aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo
Banco do Brasil ao desenvolvimento industrial e agropecuário do Estado de
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Sergipe, a mencionada inauguração, adquiriu as proporções de acontecimento de ex tia ordinária relevância, em face da reunião levada a efeito, em Aracaju, pelo Conselho-Diretor do nosso principal estabelecimento de crédito,
verificandO-se o comparecimento do Presidente Oswaldo Colin, dos VicePresidentes, Giampaolo Marcello Falco e Dinar Gigante, e dos Diretores:
Cezar Dantas Bacellar, Antônio Arnaldo Gomes Taveira, Antonio Machado
de Macedo, José Aristophanes Pereira, Fernando Baptista Martins, Amilcar
de Souza Martins, Aléssio Vaz Primo, Ãlcio Carvalho Portella, Nilson Miranda Motta, Luiz Fer_nando D_uarte Siqueiia.
Compareceram, tã.mbém, altos funcionários do Banco do Brasil,
destacando-se presença dos Senhores: Dr. Dulfe Carneiro, Chefe do Gabinete
do Presidente; Dr. Hélio Melo Pereira, Chefe do Departamento de Engenharia: Dr. Pauto MauríCiO, Chefe-Adjunto dO Gabinete do Presidente; Dr. Ciro
Ferreira Viana, Secretário- da Presidência; Dr. Geraldo Ferreira Naegele, Assessor da Presidência.
Durante a solenidade do ato inaugural, registrou-se a presença do Governador Augusto Franco, do V ice-Governador Djenal Tavares de Queiroz,
de Dom Luciano Cabral Duarte, Arcebispo de Aracaju- que deu a bênção
ao CESEC, de Deputados Estaudias, Desembargadores, do Presidente da
Confederação Nacional da ln'dústria, Dr. Albano Franco, Secretários de Estado, - dos Gerentes das Agências do Banco do Brasil em Sergipe, de representantes categoriZados das Classes produtoras e empresãrios. Nessa oportunidade, falaram: o Chefe do CESEC em Aracaju, Paulo Roberto Pinto, o Presidente Oswaldo Colin, o Governador Augusto Franco e, também, proferi
discurso, que solicito seja iriCOiPOfado a este breve pronunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA.
A inauguração hoje, do Centro de Processamento de Serviços e Comunicações do Banco do Brasil SA.- CESEC- é um acontecimento auspicioso
e relevante pelas suas conseqüências, -no que tange a melhoria das condições
de operacionalidade c eficiência dos serviços prestados, pelo nosso principal
estabelecimento de crédito, ao desenvolvimento económico e financeiro do
Estado de Sergipe.
Com essa finalidade, deslocaram-se de Brasília para Aracaju, o seu ilustre Presidente Oswaldo Colin e o Conselho-Diretor do Banco do Brasil, a fim
de prestigiar o ato inaugural do CESEC, cuja instalação atinge os múltiplos
objetivos determinantes de sua criação,~ que poderíamos resumir em poucas
palavras:
a) aumento da produtividade e racionalização do funcionamento das
agências do Banco do Brasil no concernente a melhoda das condições de operacionalidade, coordenação e controle dos seus serviços;
b) melhor aproveitamento dos recursos humanos da agência;
c) simplificação e modernização das rotinas, aceleração de obtenção de
dados indispensáveis a uma boa gestão dos serviços prestados, redução dos
custos operacionais - em suma, melhores condições para o atendimento da
clientala em geral.
A utilização de equipamentos de alta mecanização e de sofisticados sistemas, decorrentes da computação eletrônica dos dados processados, evidenciam o extraordinário avanço do Banco do Brasil no roteiro de sua mais ampla modernização.
O Banco do Brasil, em virtude das diretrizes modernizadoras, comprovada experiência, profundo conhecimento e domínio das técnicas e métodos
mais avançadás de gestão empresarial que caracterizam o seu dinâmico
Conselho-Diretor, atravessa uma fase de surpreendente expansão.
Sob a presidência de um dos mais experientes e capacitados expoentes
dos seus quadros técnicos categorizados, o eficiente administrador Owaldo
Colin, o Banco do Brasil, já ultrapassou as nossas fronteiras, com 63 Agências no exterior, até hoje, instaladas e em pleno funcionamento- das quais
uma em Viena em 1980, a cuja inauguração tive a satisfação de assistir, e em
1981. as Agências de Punta Arenas, no i Chile e a de Roma, na Itália, estando
programada, até o fim do corrente ano, a instalação das Agências_ de Valecia,
na Espanha e em San Juan do Porto Rico.
Paralelamente ao crescimento da sua rede de Agências no Exterior, o
Banco do Brasil ampliou consideravelmente a sua atuação em_ nosso vasto
território, interiorizando suas ativfdades, atrav65 -de-Agências na maioria dos
municípios, e dos Postos Avariçados de Crédito Rural.
Evidentemente, a surpreendente expansão do Banco do Brasil, simultaneamente com o permanente aperfeiçoamento dos seus múltiplos encargos e
serviços, nesta fase inovadora e modernizante, caraterística da gestão do Presidente Oswaldo Colin -tem a sua explicação na excepcional política de desenvolvimento de recursos humanos implantada pelo Banco do Brasil.
Refiro-me, expressamente, ao recrutamento, seleção e aperfeiçoamento
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técrtico-cultural do seu quadro de servidores, o que viabilizou a obtenção de
um funcionalismo altamente capacitado, de tal forma que o Banco do Brasil
se transformou num verdadeiro celeiro de talentos.
Convídado pelo Presidente Oswaldo Co_lin, para acompanhá-lo a Aracaju, e assistir a esta inauguração, desejo dizer da minha grande satisfação em
assistir a este ato, que traz mais progresso para Sergipe - através do Banco
do Brasil -'-- no Gov_erno fecundo de Augusto Franco, - e congratular-me
com o Presidente Oswaldo Colin, com os Vice-Presidentes Giampaolo Marcello Falcoe Dinar Gigante, com os Diretores integrantes_d'aquele Conselho,
com o Superintendente Regional, com os Gerentes de Aracaju e Gerentes das
Agências do Interior do Estado, com todos os funcionáriOs que trabalham no
Banco do Brasil em Sergipe, por esta inauguração, a qual merece o aplauso de
todos nós, pelos benefícios que irã trazer. (Muito bem.' Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nasceu no Cearã mas, desde cedo, se vinculou ao Piauí, onde constituiu
família, construiu casas, edificou roças e comprou algumas cabeças de gado.
Transferiu residência e domicílio para fronteiras, no Piauí.
.Conheci-o em 1950. Advogado recém-formado fui atender chamado_ na
Comarca de Fronteiras, que como o próprio nome indica fica nos limites do
meu Estado com o do Ceará.
Amigo do meu pai, que também praticava incipiente atividade pecuária
na região, recebeu-me com visível alegria e disfarçadas cautelas. A partir da
segunda visita porém, ocorrida alguns dias depois, passou à condição de quase hospedeiro e a confiar-me, inclusive, plena liberdade de acesso ao Cartório
Unico de que era titular vitalício.
Amizade, pois, de trinta anos, sem quebrar, sem choques, sem fissuras
ou ressentimentos. Queria-me como se quer a um filho distinguido.
O Sr. Bernardino Viana - Permita-me um aparte nobre Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES- Com muito prazer Senador Bernardino
Viana.
O Sr. Bernardino Viana- Neste momento em que V. Ex" lamenta a perda do nosso comum amigo e correligionârio Mário Andrade, hoje falecido
em Fortaleza, peço-lhe permissão para associar-me aos seus sentimentos de
pesar, que também são meus.

O SR. HELVIDIO NUNES - Evidente que quando procurei ampliar,
com a candidatura a Deputado Estadual, em 1958, as minhas atividadses
políticas no Estado, tive em Mário Andrade, nome do amigo que hoje choro,
um decidido, combativo, leal e prestante companheiro. O seu trabalho no
campo político passou a ser dependente e complementar do meu, pois que tinha como preocupação maior e interesse superior ao seu próprio o meu sucesso eleitoral.
Mário Andrade, o boníssimo Mário Andrade, que perdeu a esposa
exemplar dona Tida, companheira de várias décadas, faz alguns anos, e que
deixou apenas a filha Prendinha, casada com o dr. Francisco Nogueira Sales,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, contou nos últimos anos, jã cego e doente, com a prestimosidade e a vigilância permanentes,
sobretudo os cuidados inexcedíveis de dona Nely Andrade, parente próxima
a quem ele acolheu em tempos passados.
Certo é que, após longos padecimentos em Fronteiras, continuados por
algumas semanas em hospital situado na cidade do Crato, acaba de falecer e
serâ sepultado na tarde de hoje em Fortaleza, o meu inesquecível amigo
Mário Andrade.
Não posso fazer a Mário Andrade a minha derradeira visita. Não posso
auxiliar Mário Andrade na sua última caminhada. Mas posso e devo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dedicar-lhe a perenidade de minha saudade. (Muito
bem!}

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jaison Barreto.
O SR. JAISON BARRETO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 'Presidente, Srs. Senadores:
Temos em mãos, datado dos últimos dias de setembro, um memorial da
Associação dos Eletricitários Aposentados de São" Paulo, que nos parece um
documento bastante expressivo -da repercussão negativa, no seio dos traba·
lhadores. principalmente os inativos, da proposta do Governo, em tramitação nesta Casa, para aprovaç-ão por decurso de prazo, alterando a legislação previdenciária nacional.
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Diz, a ·certo trecho, o documento:
"'A imprevidência do sistema previdenciário já não comporta
disfarces. Muito do que arrecadou foi transferido para obras vultosas, conforme declaração do Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social.
A divulgação dos devedores, antes de refletir o cuidado administrativo traduz, apenas, a incapacidade de executar os faltosos e
responsabilizar as empresas que, mês a mês, descontam dos salários
de seus empregados a contribuição devida, retendo-a criminosamente."
Depois de salientar os alardes do Ministro, pretendendo uma solução
para a crise, diz o documento:
"Entretanto, mais uma vez, pela imprevidência da Previdência
SoCial, pagam novamente os aposentados e os dependentes em geral
do nosso sistema previdênciário. O chamado ••Pacote Previdenciádo" remetido ao Congresso Nacional, terá prazo até o dia 27 de
outubro para ser ou não aprovado e, pelo que tudo indica, mais
uma vez os inativos e dependentes da Previdência Social terão os
seus benefrc;ios reduzidos, com a supressão do acrêscirno de dez por
cento que compõe o INPC até na faixa de três salários mínimos,
o-casionando, em conseqüência, prejuízos nos proventos de màis de
sete milhões de pessoas, uma vez que tal suspensão atinge todas as
faixas salariais-e nãó somente dos salários abrangidos pela faixa de
até três salários mínimos."
Prosseguindo, salienta o documento que se restringe a faculdade de retorno do aposentado a atividade, o que é uma inconstitucionalidade, quando
viola díreito adquirido daqueles que já estão trabalhando.
Num veemente apelo, os aposentados do setor de energia elétrica de São
Paulo, que reagiram, há pouco, quando, de maneira arbitrária, o reajustamento de maio foi pago parceladamente, lançam esta advertência:
HO povo brasileiro indiscutivelmente, não quer ver os aposentadOs ainda mais miseráveis, mais frustrados, ante sua triste incapacidade de garantirem o sustento de sua família, após dedicarem os
melhores anos de suas vidas em prol da grandeza de nossa terra."
Esse protesto nos fois encaminhado ao mesmo tempo em que pronunciamento análogo do SindicatO dos Empregados em Estabelecimentos Bancários
do Rio de Janeiro, tachando de inconstitucional, discriminatória e absurda a
discriminação dos aposentados que voltaram a trabalhar, reduzindo-se em setenta e cinco por cento a sua aposentadoria, como se não se tratasse de um direito adquirido, em função do próprio contrato de seguro, que por ser obrigatório não deixa de configurar norma contratual, como lei entre as partes, que
não pode ser revogada por lei posterior.
Igualmente, a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado do Rio de Janeiro se insurge
contra esse projeto dracioniano, um documento em que, além de reiterar
aquelas críticas e sugerir emendas à proposição - que, a essa altura, nem sequer receberiam parecer da Comissão Mista -sustentam deva ser dado ao
CONASP competência legal para a fiscalização do sistema nacional de Previdência Social, reestruturado aquele órgão, com representação paritár.ia do
Governo, dos empregados e dos empregadores.
Com esS:i Tápida análise dos três documentos queremos reafirmar aqui a
nossa solidariedade aos trabalhadores, contra esse ••Pacote Previdenciãrio",
que configura mais uma iniqUidade cometida pelo Governo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO-SIMON (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A imprensa gaúcha perguntou·me, recentemente, qual o problema mais
grave, no meu entendimento, dos tantos sofridos neste momento pela sociedade brasileira.
Pensei no desemprego e no subemprego.
Pensei na falta e no custo proibitivo das habitações e sub-abitações, que
agridem segmentos sociais cada dia maiores.
Pensei nos transportes e nos valores elevados, atualmente cobrados pelo
deslocamento de assalariados e da classe média, de onde sobrevivem a seus
locais de trabalho.
Pensei em educação, cuja problemática de qualidade é agravada pelo
abandono forçado dos bancos escolares, na impossibilidade da maioria seguir
estudando, com a falta de recursos em que se debate.
Pensei na decisão governamental de elevar continuadamente o custo do
querosene- a lâmpada elétrica de significativas camadas da população intc-
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riorana e também daquela marginal aos centros urbanos - enquanto mantém inalterado o preço do querosene especial, próprio para alimentar os reatares dos aviões a jato, assim garantindo as viagens dos ricos sob proteção especial.
Pensei no êxodo rural, decorrente de uma estrutura agrária arcaica e desumanizada, desde que a voltaram quase exclusivamente para a exportação
de bens produzidos pelo setor primário.
Pensei na indústria gaúcha, submetida a maior produção de artigos sem iacabados, que vão para os centros maiores, onde, efetivamente, agregam lu_cros e tributos substanciais.
Pensei no reclamo nacional por eleições livres e soberanas em todos os
níveis, longe do casuísmo em presado pelos donos do poder, que somente pensam em manter seus postos na administração pública.
Pensei na Unidade que o povo exige dos comandos da oposição no País,
tendo em vista o propósito generalizado de deiiotar democraticamente o
·~sistema" de forças que domina a Nação, desde 64.
Pensei em tudo isto e na tanta coisa mais que nos desafia hâ 17 anos, empobrecendo a maioria dominada e fazendo a riqueza da minoria dominante.
Minha resposta, porém, foi a síntese de tudo: a fome.
Eis aí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em meu julgamento, e sem qualquer eiva partidária, a prioridade das prioridades, no presente desdobramento da crise nacional.
Tenho a impressão de que a palavra de um representante do Rio Grande
do Sul, com este conteúdo, há de soar forte, se considerarem que meu Estado
já fofjustamente afirmado .. o celeiro do Brasil". Hoje, é um celeiro vazio.
A verdade nua e crua é esta: a fome ã.SS-Uriüti 6 caráter de calamidade nos
lares gaúchos, quando o governo faz da pobreza uma incontrolável epidemia
social. Há um silêncio tumular em torno da questão.
Teme-se uma simples palavra mal colocada na frase. Ela poderá ser ageratriz da explosão dos sentimentos de inconformação, que grassem ainda surdamente, na alma dos injustiçados.
Ninguém quer ver a rebeldia social em erupção.
Isto, precisamos evitar que ocorra, defendendo a histórica possibilidade,
criada por pressão popular, de alcançarmos agora, por meios democráticos,
um governo que requeira e respeite a participação subsfãOiiVa do POvo brasileiro.
Alinho neste preâmbulo de minha presença na mais alta tribuna do País,
o indício forte da fome que foi lançada contra os lares.
Números oficiais chamam nossa atenção para as conseqüências lógicas
do desgoverno econômico, que somente- pensou e pensa no lucro da minoria,
sem nenhuma preocupação com seu dever de promoção do desenvolvimento
com justiça social.
Recolho a informação de um estudo compaiã.tivõ -de dados registrados
pelos Censos de 1970 e 1980, concluído pelo Assessor do Ministér-io do Trabalho para Assuntos de Emprego.
Em lO anos, os 50% ffiãís pobres da população brasileira economicamente ativa, perderam 18,1% de sua participação na renda nacional.
Enquanto isto~ no mesmo período de lO anos, os 5% mais ricos passaram
a deter desta mesma renda valores 14,5% maiores. A tradução literal destes
números é empobrecimento. ~ fome.
Estamos diante de uma situação insustentável, em termos sócioeconómicos. E. o império da fome, no desdobramento político das deformações institucionais, ditadas aos democratas pelos rigores absurdos da lei
impropriamente chamada de Segurança Nacional.
Aliás, neste particular, nunca fie fcii dado compreender a Lei Magna do
"sistema", isto é, sua necessidade e oportunidade, dentro do curso jurado da
evolução para a Democracia.
Nunca pude assimilar racionalmente a necessidade e oportunidade de
tantos artigos sibitinos, estimuladores da violação dos direitos fundamentais,
coabitando em regime de comunhão com a declarada disposição de "fazer
deste País uma Democracia".
Minha desconfiança, jâ não direi da palavra do homem, mas de sua possibilidade de passar do juramento aos fatos, cifroU-se sempre na permanência
desta lei, vista por rilim como guardiã de um Estado potencialmente policial.
Falta à lei dita de Segurança Nacional, como de resto falta a todas as leis
de repressão política, a capacidade de expor claramente as intenções do governo.
Assentadas sobre bases movediças, uma vez-mobilizadas, as armas do
Estado desabam sobre os cidadãos, mais poi' vontade doS-governantes do que
pelo próprio texto da lei.
Líderes sindicais, estudantes, religiosos e patlainentares estão sendo processados por essa lei iníqua.
Vamos além, no entanto.
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E essa lei que tranqüiliza os governantes do hoje - e mais do que os
tranqüiliza, despreocupa-o~- diante do avanço da fome sobre a parte maior
da sociedade brasileira.
A minoria dominante, protegida pelos governantes ungidos, tem na lei
de Segurança Nacional vigente um instrumento radical de dominação.
A fome, aparentemente mordida pelos dentes enferrujados de tantas disposições antidemocráticas, tem sido impiiriemente levada aos lares, sem que
seus promotores e exploradores sintam-se ameaçados pelo dissenso.
Li num jornal paulista, no último dia do mês passado, uma reportagem
sob o título: '"No Lixo do Mercado a Feira da Semana."
Para dar à Casa as razões do julgamento que faço da crise brasileira, leio
o início daquele material jornalístico, mas o tenho comigo na íntegra, para
quantos de meus ilustres pares quiserem conhecê-lo por inteiro.
Diz a reportagem, em seu preâmbulo:
"Com sacolas, caixas e sacos de estopa, eles aguardam todos
os dias no pátio do Mercado Municipal Central, a oportunidade de
garantir a ~~feira" da semana: são favelados que já aprenderam a
evitar a fiscalização e, invariavelmente, voltam para casa carregados
de frutas, cebolas, batatas e peixes - alimentos estragados e impróprios para o consumo. Eles vêm de lugares distantes e nunca têm
pressa. Afinal, como explica um carregador, "o importante é não
morrer de fome".
Será este, Senhor Presidente e Senhores Senadores, o País dos sonhos da
chamada revolução?
Foi para chegarmos a esta situação de ~iserabilidade, com criaturas humanas catando no lixo "o pão nosso de cada dia", que um presidente eleito
pelo povo e no exercício constitucional de seu mandato foi derrubado e fizeram cair sobre a Nação este regime obscurantista, que faz praça de sua insensibilidade?
Quando se fala em fome, o Senhor Secretário de Planejamento, do a'lto
de suas honras ministeriais, ironiza em resposta.
Mas os brasileiros com fome, cada dia em maior número, não riem de
suas tiradas chistosas. Preferiam os resultados sérios de uma política de produção de bens alimentares, em lugar da sua infatigável devoção a interesses
não brasileiros, que o caracteriza como embaixador altamente credenciado
do "império da exportação'', pagando subsídios tirados da nossa reconhecida
pobreza para que povos mais ricos tenham alimentação mais barata.
Esse Sr. Ministro, porém, não é o único autor das mazelas impostas neste País, desde 64, cuja síntese está na fome e em todo o carrossel de misérias
conseqüentes.
Como tecnocratas e burocratas, ele também integra o "sistema" de dom-inação minoritária, determinativa d_os lucros fabulosos que impunemente
amealham, em contraste chocante com a pobreza da maioria.
- A difereflça é que pertence ao reduzido grupo de tecnoburocratas que
sabe corno e para que está sendo usado, e que poderã ser afastado e substituído por outro grupo com os mesmos propósitos.
Então, como os anteriores, o grupo atual afastado, levará todas as culpas, enquanto o Hsistema", por outras mãos, dirigirã sua desapiedade explorriÇão "flOr caminhos aparentemente diversos, pensando que nos enganara
com a simples mudança de homens.
Sejam quais forem os verdadeiros responsáveis, não há como exonerar
ninguém desta responsabilidade, que apenas repete a máxima de um imperador romano- Tertuliano- 1.750 anos atrás: "O remédio para as naçõesdizia Tertuliano- é deixar que a fome siga seu curso".
É a máxima dos governos gerados pela chamada revolução.
Os braSileiros, em todos os quadrantes da Pátria- e não só os gaúchos
- estão comendo cada dia menos. As famílias, mais necessitadas, para assegurar as compras de gêneros de primeira necessidade, gastam atê 80% de seus
salários.
Come-se menos e sempre a mesma coisa, o que leva a uma queda vertiginosa do nível de nutrição, tornando as crianças mais vulneráveis, ainda, com
o agravante de lesões irreversíveis, no desenvolvimento mental e de terem retardado o crescimento.
A resignação não soluciona nada. Antes, agrava o quadro atual, que
nem precisaria da inércia governamental para ser desesperador.
O que compete a todos os brasileiros- e falo diretamente aos gaúchos e
pelos gaúchos - é a conscientização de que podemos trabalhar juntos pela
eliminação da fome de todos os lares, se a tanto nos dispusermos.
Eliminar a fome de todos os lares-- repito- com a 3.juda do governo,
com a indiferença dele e mesmo apesar dele e até contra ele. :ê: imperioso propOrcionar às nossas crianças uma oportunidade de sobrevivência decente.
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Temos um governo sem compromissos com a Nação- que não o elegeu
- claramente, sob regime de custódia e real dependência com o capital estrangeiro e as conseqüências destas extraordinárüCdívida externa.
Sabemos que a amplitude assumida pela desnutrição e pela fome é conseqüência di reta da má distribuição de ·recUrsos- dentro do País e, também, do
relacionamento internacional pelo "sistema".
Não faz sentido - e chega mesmo a ser absurdo enviar comida para o
exterior, quando aqui dentro ficam brasileiros passando fome.
O governo vangloria-se, por exerrlplo, do êxito alcançado com a exportação, este ano, do suco industrializado da laranja. Enche a boca com os 600
milhões de dólares que conta obter em divisas. Valerá à pena, porém, este sucesso, enquanto a laranja, no mercado internQ, está custando até 30 cruzeiros
a unidade?
São exemplos soltos que trago à atenção-dos eminentes colegas Senadores, cujas preocupações com a presente crise conheço de perto.
A Nação redama uma nova e criteriosa seleção, das prioridades nacionais. É urgente repensarmos o Brasil, com o sentido de potencializar seu mercado interno.
A alocação de recursos públicos não pode seguir a rota ensandecida de
compromissos colonialistas, como o da implantação das centrais nucleares,
cujos contratos que são a gesfão-destes recursos exige discernhnento com a
aplicação deles subordinada ao bem-estar da nossa gente.
Não é aCCitávet a inércia do grupo governamental, que se apequena cada
dia mais, com medo da reação da minoria dominante, quando problemas estruturais desafiam nossos destinos.
A Reforma Agrária, a Reforma Urbana, a justa distribuição de renda,
entre outras tantas iniciativas que a magnitude da crise abatida sobre os brasileiros reclama como solução, antes de constituir uma angústia dos marginalizados, devem ser realizadas em harmonia com o todo social, democraticamente.
São fatores essenciais para a composição de uma política global de alimentação, a começar pela fixação do homem à teria, em condições de nela
produzir em segurança para atender o mercado interno de aiímentos. Custe
quanto custar esta reversão de finalidades, não importa.
Até aqui o goveri-10- tem subsidiado, com o produto do. nosso esforço e a
moeda da fome dos brasileiros, a exportação das multinacionais.
Nossa agricultura está obrigada às culturas extensivas, para que sua produção, manipulada pelos mercados internadcinais, seja levada para fora de
nossas fronteiras.
Precisamos diversificar essas culturas, com prevalência para a produção
. de alimentos.
O cooperativismo ê um ciminhó largo- para atingirmos rapidamente esta
finalidade de composição de uma política definitiva para o meio rural.
Só no Rio Grande do Sul há máis de 100 mil lavradores que perderam
suas terras, tragados por essa política "iitSana, que se configura numa sofisticada monocultura, sem preocupações com a terra em si mesma e pelo que amplas áreas, antes agricultáveis, estão em continUado processo de desertificação.
Mas no Rio Grande do Sul a fome não anda sozinha. Anda, como é natural, muito mal acompanhada.
O processo de empobrecimento sofrido pelos gaúchos, além da nutrição
deficiente, resulta em mortalidade infantil elevada, analfabetismo, doenças,
evasão escolar, êxodo rural, violência urbana.
Somos parte saliente deste Brasil que tem 5 milhões de seres em subabi-,
tações, nas favelas e mocambos; 40 milhões sem energia elétrica e 65 milhões
desconhecendo os benefícios da água potável.
A fome e a desnutrição endêmicas estão destruindo a saúde física e mental dos gaúchos, como atua, com igual poder de devastação, sobre todos os
brasileiros, reduzindo-lhes a capacidade de trabalho e a produtividade.
O problema é grave e é amplo.
Envolve urna variedade enorme de fatores, como, por exemplo, a política
antinacional presentemente seguida quanto à importação de insumos: pestecidas, herbicidas, produtos veterináríos, adubos, sementes e até matrizes de
aves e suínos.
Para decisões a curto prazo, como a gravidade da situação exige, teremos
de focar os subsídos que são pagos pela exportação de alimentos aqui produzidos e que são vendidos, por isso mesmo, bem mais baratos no mercado externo do que internamente.
Se temos como subsidiar as exportações de bens alimentares, porque não
usamos o dinheiro assim empregado para subsidiar o mercado interno, melhorando dessa forma o padrão alimentar do brasileiro.
Sempre que na produção intefri.a de alimentos surge o caso de excedentes, logo se apela para o subsídio à exportação dos produtos excedentes,
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quando o certo, nesta conjuntura da fome nacional, seria subsidiar o Consumo interno.
E para o que devemos conscientizar-nos e mobilizar-nos, se quisermos
vencer o desafio da fome. _De outra forma estaremos mostrando dolorosa e
fundamental mudança no históricó solidarismo brasileiro, que sempre foi
traço forte e permanente de nosso carãter de povo.
Muito obrigado a todos. (Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Mont'oro.
O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O Município de Iguape, situado no Vale do Ribeira, a 200 quilômetros
da capital de São Paulo, tem sofrido graves prejuízos com a ocorrência de enchentes provocadas pela barragem do Valo Grande, construída pelo Governo
do Estado.
A luta dos líderes municipais tem sido pela liberação de recursos para a
construção de suas ensecadeiras e a abertura de seis vãos no centro da barragem, numa primeira etapa, além da construção de uma ponte para o tráfego
de veic_ulos.
0- Governo do Estado, já anunciou algumas vezes o início das obras,
mas, até o momento isso não ocorreu. Os agricultores da região protestam
contra as enchentes caus_adas pela barragem, que têm arrasado a economia do
município.
Por outro lado, vereadores alegam que o Vato Grande fQi_fechado pela
barragem com a condição de se construir uma eclusa, cuja vala inc{usive jã está aberta, o que obriga o atual Governo a realizar essa obra.
É necessário que o Governo do Estado resolva, de uma vez por todas, o
grave problema das enchentes causadas pela barragem do Valo Grande, ao
invés de procurar culpados pelo problema ou tomar atitudes que, em última
análise, representam um enorme descaso para com a população de lguape.
Fazemos nosso o protesto de Iguape contra o descaso das autoridades
responsáveis e alertamos o Gove-rno do Estado para os graves riscos que está
correndo a população da região com a iminência de novas enchentes.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Concedo a palavra ao último
orádor inscrito, nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Antes de deixar Fortaleza, no início da tarde do dia 19 do corrente, tomei conhecimento de que acabara de falecer, na minha cidade, um dos mais
honrados coestaduanos, Dr. José Aragão de Albuquerque, figura inatacável
de cidadão, com largo prestígio nos círculos sócio-empresariaiS do Cearâ.
Como dirigente da tradicional organização J. Torquato & Cia., o Dr.
Aragão impôs-se à admiração dos seus conterrâneos pela correção de suas
atitudes, sendo sempre apontado como padrão de dignidade.
No seio de sua categoria económica, projetou-se merecidamente, ascendendo a postos de destaque nos quadros diretivos da Associação Comercial,
Federação do Comércio Atacadista e Serviço Social do Comércio, logrando,
ainda, realce no Pals, no âmbito das classes produtoras, a ponto de haver integrado o Conselho da Confederação Nacional do Comércio.
Aos seus descendentes, todos bem situados no ramo de atividades que
abraçaram, legou exemplo de seriedade e dinamismo, encaminhando-os na
respectiva vida profissional pela trilha da probidade e da dedicação às causas
nobres e elevadas.
Como amigo péssoal de José Aragão, Sr. Presidente, senti-me no dever
de homenagear a sua memória, no instante em que desaparece, após longa enfermidade que o prendeu ao leito.
Homem de bem, o pranteado extinto continuará a ser lembrado por suas
qualidades excepcionais e pelos serviços relevantes que prestou ao Cearã e à
comunidade alencarina. (Muito hem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Nada mais havendo a tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

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 deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões
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de dólares americanos), destinados ao Programa de Investimentos do Estado,
tendo
PARECERES, sob n's 362, 663, 664 e 987, de 1981, das Comissões:
--de Comtiluiçào e Justiça- /f' prommclamemo: pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamento: favorável à emenda n~' I da Comissão de Fínanças, com voto vencido,
em separado, do Senador Mendes Canale; e
-de Finan<'as- 2? pronunciamento (em virtude de documen-tação anexada): apresentando emenda n~' 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Fragelli, Affonso Camargo c -Pedro Simon; JP pronunciamento: ratificando
parecer anterior, com voto vencido dos Senadores Jqsé Fragelli, Saldanha
Derzi e Affonso Carnargo.

-2Votação. em turno único, do Projeto de Resolução- nQ 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econom-ia como COriclusãO de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.0 i 7.802,61 (seis milhões, dczessete 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 Municípios. favoráveL
·

-3Votaçào, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como coriduSãO dC-seu Parecer n~' 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevarem Cr$
3!.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e CfnqüéÍ'lta 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 ConstUuiçào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Mrmidpios, favorável.

-4Votação. 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 I 8.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte c quatro centavos) o montante de sua
divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de !981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- d(' Municípios. favorável.

-5Votação, cm turno único, do Projeto de RCSolUção n<? 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 2i9,
de-l98l}.- que autori-za a-?refeitum-rvtunicípal-de--Rio-cla:ro (S-p) ádevár ern:
CrS 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e trCs mil, seiscentos c trinta cruzeiros) o montarile de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n's 280 c 281, de 1981, das Comissões:
- de Constitui{'ào ,. Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e
- de Munidpios, favorável.
-6Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 594,
de 198 I), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de CrS 9.813.3_00,00 (nove rrllihões, cito~
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão:
- de Constiruiçào e Justica. pela constitucionalidade e ]urid(cidade.

-7Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apresentado pela ComisSão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 675,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de M-acdó (AL) a elevar em
CrS 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco-centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 676 e 677, de 1981, das 'Comissões:
-de Constituirão e Justi('a, pela constitucionalidade e jul-idicidade; e
-de Muniâj1ios, favorável.

-8Votação, 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 c oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão:
-de Constitui('ào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

-9Votação, 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 Munic~pal deJoinville.(SC) a elevar em
Cri 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:
- d(• Constituicào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Mtmicfpios. favorável.
-lO-

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
cm 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 Justi(·a. pela constitucionalidade e juridicidade.
-II-

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 Senado Alberto Silva), que autoriza o Governo
do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053_.1_00,00 (seiscentos e trinta e quatro milhOes, cin(jüenia e três-mil, e cem cruzelfos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 609 e 988, de 1981, das Comissões:
-de Con.\·tilllicão e Justica. pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale; e
-de Et"unomia - 211 pronunciamento (reexame solicitado em plenârio):
ratificando o parecer anterior.
-12-

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senador Federal,
do artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Porteila n-a AcãaemTã-

sra-snerra--de-cetrãs:·---- ---------13-

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

-14Votaçào, em turno único, do Requerimento n~' 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitandO urgência, nos-té"rmos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Sena_9o n~' 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresáríos na administração da Prevídência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
-15Votação, 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. ediçüo de 23 de junho de 1981.

-16Votaçào, em turno único, do Requerimento n<? 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgêncfà, rios termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado rt9 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras providências.
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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 nos 654 c 655, de 1981, das Comissões:
-de Constituicão e Ju.ülCã. Pela constitucionalidade ejuridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Educa('àO e Cultura. favorávêl.
-I8-

Yotação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 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 Amazônia Legal, e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob nos 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Com;titui('à0 e Ju:<;ii(;ã, pela constitucionalidade ejuridicidade, 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 Uns; e
- de Finanças, favorável.
-I9-

Yotação, 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 Constituirão e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Uma e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurerna. _

-20Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 142, de 19SO, 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:
- c/(' Constituh·ào e Justiça, pela inconstitucionalidade.
-

2I-

Yotuçào, em primcíro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade. nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 146, de 19S0, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto de
Renda o 13~'-sul:.írio, tendo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão:
- de Con.,·tituiçâo '' Justiça, pela inconstitucionalidade.
-22-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar -da constitucionalidudc e juridkidadc, 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:
- d,1 C'onrtituh·ào r Justiça. pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
-23Discussào_,_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 Munícír)al 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 c 320, de !981, das Comissões:
- de Constitui,·âo e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- d,, Municípios. favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n'? 309/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para recxame da Comissão de Constituição c JustiÇa.)
-24-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'il 18, de 1981 (apresentado pch.l C omissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<:> 66,
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira a elevar
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em Cr$ 21,171.150,00 (vinte e um milhões, cento e se.tenta e um mil e cento e

cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 67 e 68, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n<:> 345/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento para a Sessão de 22-10-81.)
-25-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 85, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'il
488, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar
em C r~ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e nove mílhões, quatrocentos e
quatro míl, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, soh n's 489 e 490, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios. favorável.
-26
Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolução n<:> 89, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão' de seu Parecer n'il
599, de 1981, com voto vencido, em separado, do Senador José Fragelli e voto
vencido dos Senadores Luiz Cavalcante e Alberto Silva), que autoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em Cr$
21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 600 e 601, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios. favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n'? 347/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 23-10~81.)
-27Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução nC? 115, de 1981 (apresentado pe!a Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'? 763,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinada ao programa de investimentos
do Estado, tendo
PARECER, sob n' 764, de 1981, da Comissão:
-de Constituição" Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 348/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 22-10-81.)
-28Discussão. em turno único, do Projeto de Resolução n9 106, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<:>
690. de 1981 ), que ~utoriza a Prefeitura Municipal de Tamboril (CE) a elevar
em Cr$ 7.522.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 691 e 692, de 1981, das Comissões:
-de Crwstituidio ,, Justiça, Pela constitucionalidade e juridicidade; e
- lk Municípios, favorável.
-29DiSCUssão, em turno único,' do Projeto de Resolução n'il 126, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nC?
793, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BA) a elevar em Cr$ 497.499.000,00 (quatrocentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e noventa c nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES. sob nos 794 e 795, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municf'pios, favorável.
.
O SR. PllESIDENTE (Cunha Lima) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁSJO VIEIRA NA SESSÃO DE I4-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERiA PUBLICADO POSTERiORMENTE.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Sendores:
No primeiro semestre deste ano, o Partido Popular e o PMDB estabeleceram uma Obstrução da Ordem do Dia, por motivos de ordem política. H ou-

Outubro de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II}

ve, posteriormente, um entendimento com a Liderança do PDS e a obstrução
foi suspensa. Neste segundo semestre, o Partido Popular passou tambêm a
participar de uma obstrução em razão das dúvidas existentes com relação ao
pedido de empréstimo autorizativo para o Estado do Mato Grosso~ em moew
da externa, no valor de 30 milhões de dólares. Essa posição paSsou a constituir óbice na aprovação dos projetas que se encontravam na Ordem do Dia, e
que nela permanecem.
Com a Liderança do PDS, Senador Nilo Coelho, e o Vice-Líder José
Uns; com o Líder do PMDB, Senador Marcos Freire e o V ice--Líder, SenadGr
Humberto Lucena, se estabeleceu um acordo, que não foi secreto, mas um
acordo público, de se solicitar ao Plenário o retorno do projeto d~ pedido de
empréstimo de Mato Grosso do Sul à ComissãO de FinãnÇas; o mesmo em rew
lação ao Piauí, porque há dúvida também na Bancada do Partido Popular, e
a Liderança do Partido Popular se baseia na palavra do Senador Alberto Silva, que merece o mesmo grau de credibilidade do Senador Helvídio Nunes.
Decidiu-se nesse acordo público - porque a imprensa o divulgou, espew
cialmente o jornal O Globo- que outros projetes serão merecedores também
da nossa atenção e, se dúvidas surgirem, o procedimento será o mesmo.
O acordo foi claro, Sr. Presidente, e, por isso, não podemos -aceitar e repelimos a acusação do Senador Helvídio Nunes, quando diz que as Lideranças estavam tramando contra o pedido de emprêstimo para o Estado do
Piauí. Devidamente instrumentado, aquele pedido será aprovado. O Piauí,
como todos os Estados da Federação, merece o maior respeito e todo o nosso
apoio em todas aquelas solicitações que merecerem a nossa aprovação, como
sempre mereceu da parte do Senador Alberto "Silva, que nada mais tem feito
do que contribuir para o progresso e desen_volvimento_ d~ _Piauí.
Esta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é nossa posiÇãO, Clara, inequívoca.
Estamos com isso colaborando, também, para o melhor funcionamento do
Senado da República. (Muito bem!)
·
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. FRANCO MONTORO NA SESSÃO DE 19--10-81 E-QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBL!CADO POSTERIORMENTE.

O SR. FRANCO MONTORO (Como Líder, pronuncia o seguinte discruso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Uso a palavra pela Liderança do PMDB, com a autorização do Líder em
exercício Senador Humberto Lucena, para trazer ao conhecimento do Senado os graves acontecimentos que estão ocorrendo na Unversidade Estadual
de Campinas (UNICAMP). Trata-se de uma instituição de ensino e pesquisa
que vem se impondo ao País pela seriedade e importância de seus trabalhos,
voltados para o autêntico desenvolvimento nacional. E, pode-se dizer, uma
Universidade padrão. Entretanto, essa Universidade acaba de sofrer duas
medias violentas de intervenção e arbítrio, efetuadas pelo Governo do Estado
de São Paulo.
Os acontecimentos, Sr. Presidente, ligam-se a um movimento inciado naquela Universidade, por iniciativa de professores, alunos e funcionários, de se
r~alizar uma consulta à comunidade universitária para a escolha dos integrantes à lista sêxtupla dos candidatos à Reitoriá a serem apresentados às autoridades competentes.
Aquela universidade iniciou um trabalho no~ável, a exemp_lo do que foi
feito em outras universidades e, particularmente, na PUC de São Paulo. Os
possíveis candidatos à Reitoria participavam de debates, apresentando as
suas idéias para o programa de atuação da universidade. nos próximos anos;
debates com os professores, com os alunos e com os funcionários. São os três
setores que integram a comunidade universitária.
Era, assim, um passo no sentido da democratização da universidade. Os
aplausos eram gerais, dos meios ceintíficos, da imprensa, do meio universitário, da comunidade nacional, porque é a sociedade civil que se organiza
para participar dos seus destinos; e, principalmente, tratando-se de uma universidade do elevado padrão da UNICAMP, esse processo teria, por certo,
uma repercussão nas demais universidades brasileiras. para que elas come-cem, dentro do processo de abertura que o governo promete realizar, para
que as decisões não venham de alto para baixo, impostas de uma forma centralizada pelos detentores do poder, estranhos à universidad~, mas de uma
forma vital e orgânica, as decisões e a orientação sejam traçadas a partir das
próprias bases da universidade.
Entretanto, de forma surpreendente, em dois dias seguidos, o Governador do Estado tomou duas providências da maior gravidade e de se~ tido arbitrário: primeiro, destituiu oito diretores de Unidades e os substit~iu por professores que não lecionam naquela Universidade. E, entre esses oito professores, destituídos por um ato intempestivo do Governo, cinco estavam na lista
dos possíveis reitores daquela Universidade.
Mas não parou aí a medida intervencionista e arbitrária do Governo. De
maneira mais surpreendente ainda, e com conseqüências mais graves, o Go-
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vemo, por ato publicado no Diário Oficial, demitiu 14 funcionãrios, exatamente aqueles que constituem a Diretoria da Associação dos Servidores da
UNICAMP.
.
.
Traia-se, como se vê, de duas medidas da maior violência, que podem
trazer conseqüências gravíssimas para a Universidade de Campinas, para o
meio universitário brasileiro e, como vou demonstrar, até para setores importantes de nosso desenvolvimento tecnológico.
A Universidade está, hoje, praticamente paralisada e em choque; reúnese, hoje, os seus vários setores; protestam, alunOs e professores, comparecendo com uma tarja de luto em seus braços, para marcar o seu protesto, a sua
indignação contra esse ato que atingiu unia Universidade que pretende ser dinâmica e viver -dentro do verdadeiro espírito universitário.
Essa paralisação pode trazer conseqüências graves, inclusive, como disse
hã pouco, para o nosso desenvolvimento.
O professor incumbido do setor de microeletrônica acaba de oficiar aos
órgãos federais, declarando que não pode prosseguir nas pesquisas cujas conw
clusões seriam enviadas à Secretaria Especial de Informática, em Brasília:
BO plano de nacionalização da microeletrônica, tão desejado
jjõrlOdos os brasileiros e defendido pelo próprio Governo Federal,
acaba de ser seriamente comprometido. Após a demissão de oito diretores da universidade" - diz o jornal O Diário do Povo de Carnpiw
nas - Ho Físico Carlos Ellis Ripper telefonou à Secretaria Especial
de Informática em Brasilia, comunicando que não terá condições de
completar o projeto previsto de microeletrônica, com a destruiação
que acaba de ocorrer na UNICAMP".
""0- Plano coordenado por esse cientista e realizado através de
pesquisas naquela universidade, vem sendo desenvolvido c_om o trabalho de vãrias outras unidades da UNICAMP, e deveria apresentar as propostas para as indústrias nacionais de microeletrônica,
para que elas começassem a operar num prazo já determinado, a
partir do final do próximo ano.
Isso, entretanto, diz o Professor Ripper, torna-se, agora, praticamente impossível, além de desmoralizada com as medidas do Governador, a UNICAMP não terã mais co-mo p-roceder como um
centro cieritífico por excelência."

Esses fatos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estão suscitando protestos de
todos os setores da comunidade brasileira. E há manifestação de apoio à
UNICAMP e aos seus professores. O Sindicato dos Professores de Campinas,
em veemente nota, manifestou inteira solidariedade aos professores, alunos e
funcionários da UNICAMP; a Associação Nacional de Docentes de Brasília
enviou a Campinas o seu telegrama de solidariedade e apoio; a Comissão Justiça e Paz, de Campinas, manifestou-se, também, através do seu Presidente,
declarando:
uA educação no País deve entrar de luto com as medidas de intervenção realizadas na UNICAMP pelo Governador de São Paulo."
Os Partidos, através dos seus diretórios na Cidade de Campinas, manifestarm seu apoio à Universidade, com exceção do PDS que, estranhamente,
se omitiu nesse pronunciamento.
Quero destacar, Sr. Presidente, a estranheza dessa ausência do PDS, porque do seu programa faz parte uma referência expressa à participação dos
empregados na gestão das empresas particulares, e aqui, trata-se de uma instituição pública, onde funcionários, professores e estudantes, querem exercer o
seu direito de participação. Isso deveria corresponder em receber o aplauso
daqueles que têm, no seu programa, a tese da cc-gestão ou da participação da
gestão. Mas, estranhamente, essa manifestação de apoio não ocorreu.
E ainda, Sr. Presidente, de toda a imprensa começam a surgir comentários e editoriais comentando o fato, mõstrando a sua gravidade e dando
apoio à esta Universidade.
Quero transcrever um breve editorial que acaba de ser publicado na
edição de hoje da Folha de S. Paulo, cujo título é ••A Universidade Violentada". Diz o artigo:
"A Universidade Estadual de Campinas (SP) merece congratulações. Oito de seus doze diretores foram sumariamente demitidos e,
entre 1.500 docentes, não foi possível encontrar um único que com-pactuasse com a intervenção. Foi necessário menear quadros externos à UNICAMP para ocupar esses cargos."
O Governo não encontrou um só professor na Universidade que aceitasse essa triste tarefa de interventor numa Universidade que honra a Cultura
brasileira.

5688 Quinta-reira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

"O argumento utilizàdO pela Reitoria para justificar a substituição dos diretores se baseia no fato de que estes não era professores titulares por concurso.
Todavia, hã 16 anos que a Universidade é administrada por
uma maioria de professores titulares não concursados, tendo o atual
reitor sido eleito em lista sêxtupla elaborada por uma maioria de diretores que, embora titulares, não haviam prestado concurso.
Subtamente, às vésperas de uma eleição para designar o próximo reitor, o tradicional modo de operação da UNICAMP tornouse ilegal. Expedientes legalistas, entretanto, não deveriam decidir os
destinos de uma Universidade. Nesta instituição importa mais alegitimidade que o formalismo legal. E, quando o ritual burocrático
se sobrepõe à competência, fica decretada a extinção da instituição
acadêmica. A interveriÇão que hoje se faz na UNICAMP em nome
da burocracia não é diferente de tantas outras na triste história das
instituições brasileiras de ensino e pesquisa e que resultaram na aniquilação de parte de seus acervos culturaais.
O mais deplorável neste incidente é, entretanto, a falta de percepção demonstrada pelo Governo a respeito da natureza da Universidade, cuja qualidade estaria· comprometida se viesse a prevalecer o espírito que gerou a intervenção ocorrida esta semana na UN 1CAMP.
A serenidade com que docentes, funcionários e estudantes da
Universidade Estadual de Campinas estão refletindo sobre a transgressão com que estão sendo ofendidos permite prever, entretanto,
um desenlace satisfatório. Tudo faz crer que a inteligência e a legitimidade democrática prevalecerão sobre o legalismo de oportunidade e a violência."

Este, o editorial da Folha de S. Paulo de ltoje.
Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Itamar Franco -

O SR. FRANCO MONTORO- Com prazer, ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Itamar Franco- Faz bem V. Ex• em trazer ao Senado Federal o
problema da UNICAMP, da Universidade de Campinas, uma Universidade
conhecida em todo o País e no exterior. O que se depreende da fala de V. Ex'-,
contando o episósio da exoneração -de diretores e da demissão de funcionários; Senador Franco Montoro, não se prende apenas ao aspecto formaL
Creio eu que se trata do resquício" de autoritarismo que" iinpera neste País.
O SR. FRANCO MONTORO -Tem V. Ex• toda a razão.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex'- começou dizendo -exatamente o seguinte: a
sociedade civil se organiza. Há aqueles que entendem que a sociedade civil
não pode se organizar e, por certo, estâ dentro desse pensamento, o Governador do Estado de São Paulo. Era o aparte que queria dar a V. Ex~'0 SR. FRANCO MONTORO- Agradeço o aparte de V. Ex•, que fere
precisamente um aspecto fundamental. Um fenômeno novo que ocorre no
'Brasil e que deve merecer o apoio de todos os patriotas, é esse despertar da
sociedade civil, é o Brasil a dirigir-se po{ si mesmo, é a substituição desse centralismo burocrático por uma participação consciente da Comunidade. E isso,
que vinha sendo realizado de forma exemplar por aquela Universidade, é interrompido violentamente por um ato de arbítrio e de violência.
O Sr. Evelásio Vieira - Permite" V. Ex• um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Pois não. Ouço com prazer o aparte
de V. Ex•

O Sr. Evelásio Vieira- Ê do pleno Conhecimento da Nação, que a Universidade de Campinas; se-constitUrllum dos melhores institutos superiores
do Brasil, que tem dado uma grande contribuição" principalmente no desenvolvimento tecnológico industrial deste País. E a Universidade de Campinas
sempre alcançou estágios maioreS de desenvolvimento, em razão da tranqüilidade, da liberdade de ação-de seus professores, de seus diretores e da própria
ati vida de de seus estudantes. A intervenção arbitrãria, violenta, que se pratica
contra esta Universidade merece, por isto, o nosso protesto, o protesto do
Partido Popular. Ê preciso que aquela instituição tenha liberdade plena, para
cumprir melhor a sua finalidade. Esta é a manifestação que cabia nesta oportunidade em que V. Ex• trasmite ao conhecimento da Nação, a intervenção
violenta e arbitráríil pratiCada contra a Universidade daquela importante cidade paulista.

O SR. FRANCO MONTORO- Agradeço o aparte de V. Ex•, que tem
uma significação especiaL V. Ex~'-, fundado no princípiO da autonomia da
U nivers'ídade, que ê, realmente, essencial à pesquisa e ao ensino, traz, com a
sua palavra autorizada, o apoio do Partido Popular à esta Universidade e a
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manifestação de solidariedade àqueles que, na Universidade de Campinas, lutam para que se realize e se efetive esse despertar da sociedade civil.
Penso que o Partido Democrático Social, que tem no seu programa o
princípio da co-festão, da participação dos empregados na vida das empresas,
também, não pode ficar indiferente à essa tese que corresponde a uma aspiração de todo o povo brasileiro.

O s~. José Lins - Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Ouço, por isso, com a maior satisfação, o aparte que me é solicitado pelo nobre Senador Josê Uns.
O Sr. José Lins- Nobre Senador Franco Montoro, nenhum de nós tem
o direito de negar o conceito que a Universidade de Caffipinas goza no País.
Eu mesmo, quando diretor do Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas ou na gestão da SUDENE, tive oportunidade de visitar vârias vezes
aquela Universidade e de estabelecer convênios de cooperação para o desenvolvimento de programas, sobretudo de natureza agrícola, no Nordeste brasileiro como também para industrialização de produtos regionais. Vãrios e importantes trabalhos foram realizados, em comum, entre a SUDENE e a Universidade de Campinas. Tive conhecimento, pelos jornais, do que vem acontecendo na Universidade de Campinas; não tenho, porém, nenhum dado
sobre a versão dos fatos como vistos pelo Governo de São Paulo, razão porque eu não gostaria de me pronunciar, nem em nome do PDS de Campinas, e
nem em nome de nossa bancada no Congresso. Mas, prometo a V. Ex• que
procurarei analisar o que ali aconteceu, o que vem acontecendo e o porquê
dessa posição assumida pelo Partido. Uma coisa é certa: não há, nem pode
haver interesse, nem do Governo de São Paulo e nem de ninguém de bom senso, em impedir que a Universidade cumpra o seu verdadeiro mister, continuando a prestar o_s bons serviços que vem prestando ao País e ao Estado de
V. Ex•

O SR. FRANCO MONTORO- Eu vejo nas palavras de V. Ex• o reconhecimento dos méritos da Universidade de Campinas. E vejo, também, na
informação que nos traz, que V. Ex• irã procurar melhores informaçõeS pará
uma definição mais completa a respeito dos acontecimentos que estão ocorrendo naquele Estado e naquela Universidade.
Quero pedir a V. Ex• que, como representante e Líder do PDS nesta Casa, não apenas solicite as informações, mas quem sabe coloque, com a serenidade com que V. Ex'- tem atuado neste Plenário, a sua competência e a sua
cõõperação no sentido de que se encontre uma solução para o problema.
Nosso propósito não é o de agravar o problema, não_ é de fazer com que a
Universidade se declare em greve geral, com a possível solidariedade de outras universidades.
Trago o assunto ao conhecimento da Casa, tendo em vista, em primeiro
lugar, uma solução para o problema. Ê possível que haja fatos que devam ser
esclarecidos, mas o certo é que esse esclarecimento deve ser feito e que não
de_ve_ser perpetrado no Brasil este agravo a uma universidade dessa importância, cujas repercussões seriam incalculáveis para nosso País. Peço a V. Ex•
que interfira, em nome talvez de todo o Senado, junto ao Governo de São
Paulo para que, com a maior rapidez, cessem essas medidas, haja um entendimento, se constitua uma comissão de professores da UNICAMP e de representantes do Estado para a solução do problema. O apelo é dirigido para que
se substitua este monólogo autoritário representado pelas medidas indicadas,
por um diálogo democrático, oride as partes saberão se entender, colocando
acima das suas posições pessoais o interesse do Estado, do País e de nossa cultura.
O Sr. José Lins- Creia V. Ex• que aceito a sugestão. Tenho a certeza de
que não hã, da parte do Governo, nenhuma intenção de mal servir àquela instituição que, afinal, pertence ao Estado de V. Ex'

O SR. FRANCO MONTORO- Como todos imaginávamos, deve haver equívocos neste desentendimento. E V. Ex• poderá, com o apoio de todo
o Senado, diligenciar para que esses fatos sejam esclarecidos e seja retomado
o caminho de desenvolvimento e de cultura daquela grande universidade,
com uma vida universitária como aquela que realiza a Universidade de Campinas, não apenas de tradição da cultura, mas de pesquisa voltada para os
nossos problemas: agricultUra, ecologia, tecnologia, esta Universidade tem
importância fundamental para o no;;;so desenvolvimento. Defendê-la, é defender o autêntico desenvolvimento brasileiro.
Esta era a ·comunicação e o protesto que queria fazer, agradecendo aos
Srs. Senadores o apoio e a solidariedade que trazem à causa da Universidade
de Campinas.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores: (Muito bem!
Palmas.)
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR. BERNARDINO VIANA NA SESSífO DE /9-/0-81 E QUE, ENTREGUE ..1 REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Hoje, comemora-se o dia do Piauí. APóS três séculos e meio de sua
emancipação política, seu bravo povo ainda não conseguiu libertar-se da
pobreza e dos males que o afligem nO campo sociaL
E que, no inícTo, o Estado sem porto marítimo. decidiu-se pela pecuária,
sendo a sua principal via de acesso para a sua primeira Capital- Oeiras- o
majestoso rio Pãrnaíba, no qual transitavam as inesquecíveis embarcações de
pequeno porte. Curioso era vê-Ias desfilar no generoso rio, arrastando barcaças de madeira cobertas de palhas. No vapor, como eram chamadas, iam os
passageiros; nas barcas 1 as mais variadas esPéCieS de utilidades. As embarcações de maior porte chegavam só até o médio Parnaíba, isto é, de sua foz,
na cidade de Parnaíba, a Flori ano; as de menor porte e as lanchas ~hegavam a
Santa Filomena, no alto Parnaíba, ou seguiam pelo rio Balsas, até a cidade de
Santo Antônio de Balsas, no Maranhão.
Mas, com a devastação das florestas que J!1argeavam o leitõ dO grande
rio, suas águas foram-se tornando escassas, rasaS, as coroas aparecendo, ocanal navegãvel cada vez mais estreito e pouco profundo, até que a navegação
tornou-se impraticável e antieconômica.
Surge, então, o transporte rodoviãrio, a partir dOs ã.nos 50, e uma revolução geoeconómica se proceSsa no Piauí. A ddade de Parnaíba, que era o
centro convergente das importantes decisões econômicas, pela importância
de seu comércio expOrtador, de seus afamados empresários, cede lugar a outros centros que, com ela, se rivalizam: Teresina e Floriano, entrepostos comercial e cultural para vasta região do Piauí e Maranhão; Picos, um dos mais
importantes entroncamentos rodoviáriOs do Nordeste.
Poder-se-ia argumentar que o ciclo da navegação cedeu lugar ao do autoveículo. As principais matérias-primas cOmo o algodão, o babaçu, o tucum,
o pó cerífero da carnaubeira á não se escoam in natura, mas beneficiados ou
industrializados, ante o valor adicionado do frete.

Daí, surgem, a partir do final da década de 50, as indústrias de extraçã.o e
refinarias de óleos de babaçu e do caroço de algodão; as de beneficiamento,
fiaçãO e tecelagem do algodão; e as refinarias de cera de carnaúba.
A pecuária, passo inicial de nosso desenvolvimento econôrníco, que era
feita extenSivamente, sofre as conseqüências das adversidades climáticas e do
forte Poder de concorrência da melhoria genética. Daí os ajustamentos nessa
área. Preferência pelo"s vales úmidos, formação de aguadas, de pastagens,
aquisiÇão de matrizes de boa raça ou de alta mestiçagem. Tudo isso leva tempo, e por isso vivem os pecuaristas período de transição, com os êxitos e fracassos, em fase de estudo e experimentação.
A agricultura, era a de subsistência. A partir da década passada, surge a
lavoura irrigada, com o Projeto Sertanejo. Outros· agricultores não incluídos
na área de abrangência do Projeto recorrem à irrigação mesmo com recursos
próprios porque já estão conscientes de que não podem dedicar-se à atividade
agrícola, sem a irrigação. Ao mesmo tempo, surgem os grandes projetas, com
área superior a 200 hectares e técnicas de plantio, tratos culturais é colheita
totalmente mecanizados. Os últimos três anos de estiagem não fizeram ainda
arrefecer o ânimo e a coragem dessa brava genfe.
Em reunião, realizada, no início de setembro, no auditório do Banco do
Estado do Piauí, de que participei, estavam esses agricultores_ reunidos com as
autoridades das instituições financeiras loCais, o Senhor Secietârio da Agricultura, representantes da EMBRAPA, EM ATER, CIDAPI e outras entidadeS. senti aí a fibra deSsa nobre gente, forte e entusiasta. Aí, também, o Piauí
atravessa uma fase de transição que poderá transformar-se num negócio rentável e atraente.
A fruticultura engatinha os seus primeiros passos, mas o cultivo e a industrialização do caju já é Um alento, uma atividade respeitável e que envolve
contingente de mão-de-obra apreciãvel. Hã três fábricas produzindo nozes e
óleo de cardol no Estado e outras estão em implãntãção, mas, ainda assim,
exportamos castanhas em bruto para serem industrializadas no Ceará.
Na atividade pesqueira, que já temos bom início, com uma fábrica em
Luís Corl-êa, expoft3.0.ào filé-de-peixe e camarão para o exterior, e outra em
implantação, há esperanças de alcançarmos grande produção em futuro próximo, principalmente agora que estão envolvidos, além do Governo Estadual, a SUDEPE e a Universidade, com a inclusão do lago da Barragem de
Boa Esperança e diversas lagoas espalhadas de sul a norte do Estado.
Mas, a grande expectativa para a redenção económica dci- Piauí é, sem
dúvida, a exploração mineral. Já contamos com jazidas dimensionadas e cubadas de níquel, amianto, mármore, vermiculita, calcãrio dolomítico, calcãrio para cimento, argilas especiais e, em fase de pesquisa, ressalte-se o cobre

de São Julião. Esta jazida suprirá, a uma distância de 3q~ quilómetros do seu
parque industrial, a Caraíbas Metais, da Bahia, com quem o Piauí, atravês da
COMDEPI, já assinou convênio -para a lavra e industrialização dessa importante riqueza.
_O Sr. José Lins -

PermÚe V. Ex• um aparte?

O SR. BERNARDINO VIANA -

Pois não.

O Sr. José_ Lins - Senador Bernardino Viana, hoje sinto-me tão ligado
ao Piauí quanto ao Ceará. Somos, de longa data, dedicados à solução ~os
problemas dos Estados que compõem todo o Nordeste. Quer como supenntendente da SUDENE, quer como Diretor do DNOCS, venho acompanhando há anos, a luta dos piuuienses em prol do desenvolvimento do seu Estado;
um Estado diferente dentro do Nordeste. Os solos do Piauí não são os mesmos solos do Cearú, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e
do centro da Bahia- são solos sedimentares, levemente inclinados para Oeste, terminando na calha do Parnaiba, que o separa do Maranhão. Conquanto, participando da área da seca nordestina, o Piauí tem no seu subsolo amplos recursos de água. É mais mineralizado do que alguns dos outros Estad?s
nordestinos. O Piauí tem condições excepcionais para, dentro em pouco ultrapassar muitos dos Estados da região. Lidando com seu Estado, desde os
vales do sul, com o seus projetas de irrigação com água subterrânea, aos projetas do Oeste, aos do Norte, em Piripíri e Sete Lagoas. Aprendi a conhecer o
PTatií e a ele querer. Com a SUD-ENE, ali instalei o Projeto Sertanejo, por
mim criado, por mim incentivado. Eu convivi com o seu povo. Sei da sua
vontade de superar a pobreza que lhe aflige. Senador Bernardino Viana, hoje,
no dia do seu Estado, eu quero me associar à sua alegria, ao contentamento
dos piauienses. Quero juntar a nlinha alegria à dos seus conterrâneos, e quero
que V. Ex<~ lhes transmita, através do seu discurso, a solidariedade ~o Ceará,
particularmente, a do ex-Superintendente da SUDENE. a do ex.. Diretor do
DNOCS mas, também, a do Senador que tanto os admira. Minhas congratulações ao Estado do Piauí.
O SR. BERNARDINO VIANA- Eu quero agradecer a V. Ex•, nobre
Senador José Uns, e dizer a V. Ex~', neste instante, que realmente V. Ex• é um
dos grandes conhecedores da gente e da economia piauiense.
Na gestão de V. Ex~' à frente da Superintendência da SU,DENE V. ~x'
amparou um dos principais produtos nossos; a cera de carnauba. Postenormente através de subsídios a fábricas e refinarias de óleos, V. Ex• amparou o
babaç~ e, mais tarde, reforçou os incentivos que haviam sido dados a nossa
fiação e tecelagem situada na cidade de Picos. Além do mais, V. Ex• prestou
relevantes serviços ao nosso Estado, no que se relaciona a comunicações a
SUDENE sob a gestão de V. Ex• aprovou o projeto de expansão da TELEPISA do Piauí S/A. Nós todos guardamos com gratidão o que V. Ex• pôde fazer pelo nosso Estado e, neste instante em que V. Ex• intervém no meu discurso para se congratular com minhas palavras, quero agradecer, em nosso nome, em nome do Governo do Estado do Piauí, a V. Ex• e ao seu Estado, o
Ceará.

O Sr. José Uns- V. Ex• me comove e me agrada muito.
O Sr. El•elásio Vieira -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. BERNARDINO VIANA- Pois não.

O Sr. Evelásio Vieira - Não sei se ingresso no discurso de V. Ex• para
exaltar o Piauí no seu dia, ou para exaltar, também, a homenagem que V. Ex•
passou a prestar ao ex-Superintendente da SUDENE, o nosso querido Senador José Uns, porque eu até fiquei confuso.n Mas, Senador Bernardino Viana, conheço pouco o Piauí, o seu,.interior, é verdade. Mas o suficiente para
avaliar a sua grandeza no que dispõe de riquezas naturais notáveis e no valor
do homem do Piauí. O Piauí tem condições para acelerar o seu desenvolvimento. O que é necessário é desenvolver a rede de ensino nos seus vârios
níveis, drenar mais recursos para o Piauí, especialmente para industrializá-lo,
objetivando o aproveitamento dessas grandes riquezas naturais. Nas visitas
que fiz ao Piauí constatei algumas excelentes indústrias, produzindo manufaturas da mesma qualidade e com a mesma produtividade que as melhores indústrias do Centro-SuL Por tudo isso eu acredito, eu aposto n) Piauí. Agora,
é preciso que o Governo drene mais recursos, porque uma das carências do
Piauí, é exatamente de um sistema financeiro para dar suporte ao aceleramento das atividades fabris, das atividades agropecuárias. O Estado de V. Ex' merece a maior admiração, o maior respeito da nossa parte e é por isso que em
nosso nome, em nome do Partido Popular, queremos saudar jubilosamente o
Piauí no seu grande dia.
O SR. BERNARDINO VIANA - Muito obrigado, nobre Senador
Evelásio Vieira. Eu sei que os nossos Estados têm afinidades, eles estão despertando, por assim dizer, para o desenvolvimento. O de V. Ex• com melhor
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Suplentes
PDS

PMDB
I. Orestes Quéreia

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498:
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
L-ocal: Sala da Comissão, na Ala s'enador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

Presidente: Luiz Viana
1~>-Vicc-Presidente: Paulo Brossard
29-Vicc-Presidente: Amaral Peixoto
Titulares

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

4. Murilo Badaró

PP
L Saldanha Derzi

PP
I. Alberto Silva

Assistente: Francisco Gonçal:ves Pereira - Ramal 3496
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
Local: Sala da Comissão, na A la Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3652

I. Gastão Müller

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

.COMPOSIÇÃO

Titulares

8.

L Affonso Camargo

PP
\. Saldanha Oerzi

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR)
(5 membros)

Pres1dente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

Presidente: Milton Cabral
Vice·Presídente: Teotónio Vilela
Suplentes
PDS
I. Oinarte Mariz
2. Gabriel Hermes
3. Martins Filho

PMDB
1. Adalberto Sena

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

COMPOSIÇÃO

L Milton Cabral

Suplentes
PDS
I, Benedito Canelas
2. João Calmon
3. Arno Damrani

2. Jaison Barreto

I. Alberto Silva

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

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

Titulares

I. Lomanto Júnior
2. Almir Pinto
3c JoséGuiomard
4 Lourival Baptista
I. Henrique Santillo

3. Mendes Canale

PP
I. José Fragelli

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jaison Barretu
Vice-Presidente: AJmir Pinto

PP
I. Gastão MUller
2. Affonso C amargo

COMPOSIÇÃO

i Raimundo Parente
2. Aloysio Chaves
3. Moacyr Dalla
4. Eunice Michiles
5. Gabriel Hermes

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS)
(7 membros)

Titulares

4. Lázaro Bar,boza
5. Agenor Ma ria

Presidente: Raimundo Parente
Vice-Prcsidente: Humberto Lucena
Suplentes
PDS
1. Arno Damiani
2. Aderbal Jurema
J. Almir Pinto

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa- Ramal 3497
Reuniõe': Quartas-feiras. às 14:00 horas
Local: Sala da ComissãO, na Ala Senador Nilo Coelho
-Anexo das Comissões- Rama]· 3254

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

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

Titulares

I. Saldanha Derzi

COMPOSIÇÃO

Presidente~ Franco Montoro
Vice-Presidente: Gabriel Hermes

Suplentes
PDS
L José Guiomard
l, Lo1,1rival Baptista
3. Benedito Canelas
4, Vicente Vyolo
5. JpséUns

PP
I. Luiz Fernando Freire

2, Tancredo Neves

COMPOSIÇÃO

T1tulares
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I. Gastão Mi!ller

Suplentes
PDS
I. Helvídio Nunes
2. Bernardino Viana
3. J osê Guiomard

PMDB
I. Lázaro Barboza

PP
I. Luiz Fernando Freire

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

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICACOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

8} SERVICO

PMOB
l, Evandro Carreira

~residente: Vicente VuoiÓ
Více--Presidente: Benedito Ferreira

2. Lázaro Barboza
PP

l. Alberto Silva

1. Affonso Camargo

Suplentes

Titulares

PDS

Vicente Vuolo

Assistente: Marcelino dos Santos Camello -

1. Lomanto Júnior
2. Luiz Cavalcante
3. Amaral Peixoto

Benedito Ferreira
Aloysio Chaves
Milton Cabral

Jj~COMISSÕES

:iz 5693

MISTAS

Cbefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
- Andar Térreo - 211-3507
Assistentes: Helena Isnard Accauhy- 211-3510
Ma~ro Lopes de Sá- 211·3509
Fredcric Pinheiro Barreira - 211-3503
Maria de Lourdes Sampaio- 211-3503
João Hélio Carvalho Rocha- 211-3520

I. Orestes Quércia

COMPOSIÇÃO

I.
2.
3,
4,

Quinta-feira
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Ramal 3498

Reuniões: Quintas-feiras, à$ II :00 horas
Ls:lcal: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa

-Anexo das Comissões- Ramal 3130

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUERITO
Chefe: Clcide Maria Barbosa Ferreiu. Cruz- 211-3511
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes - 211-3512
Elizabcth Gil Barbosa Vianna- 211-35ot
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 BlllNIO 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 Nilo Coelho
Ramal3378

Horas

GUILHERME

10:00

CEC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramai3S46

SllRGIO

SllRGIO

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

LllDA

11:00

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3339

LUIZ
CLÁUDIO

11:00

CM

Sala da Cornissão, 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

ASSISTENTE

Comissões

CE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramai32S6

FRANCISCO

CCJ

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramai431S

PAULO
ROBERTO

DF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3168

10:30

CME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal36S2

GONÇALVES

11:00

CRE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramai32S4

LEI LA

11:00

CSN

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

MARCELINO

11:00

CSPC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

09:00

09:30

10:00

ASSISTENTE

Comissões

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

LIlDA

LUIZ
CLÁUDIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXVI- N• 134

SÁBApO, 24 DE OUTUBRO DE 1981

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• 62, DE 1981
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo Militar Federal da República Federal da Nigéria sobre Serviços Aéreos entre seus respectivos Territórios e Além, concluído em Brasília, a
lO de janeiro de 1979,
Art. I• Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo Militar Federal da República Federal da Nigéria sobre Serviços Aéreos entre seus respectivos Territórios e Além, concluído em Brasília, a
10 de janeiro de 1979.
Parágrafo único. Quaisquer atas de que possam resultar revisão do Acordo, de que trata este artigo, ficarão sujeitos à
aprovação do Congresso Nacional.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de outubro de 1981.- Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E O 'GOVERNO MILITAR FEDERAL DA REPúBLICA
FEDERAL DA NIGÉRIA SOBRE SERVIÇOS AÉREOS ENTRE SEUS
RESPECTIVOS TERRITÓRIOS E ALÉM
O Governo da República Federativa do_ Brasil e o Governo Militar Federal da República Federal da Nigéria, daqui em diante referidos como as
uPartes Contratantes",
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil e a República
Federal da Nigéria são Partes da Convenção de Aviação Civil Internacional,
aberta à assinatura em 7 de dezembro de 1944, e
DESEJANDO concluir um Acordo suplementar à dita Convenção, com
o propósito de estabelecer serviços aéreos entre seus respectivos territórios e
além,
Acordaram no seguinte:
ARTIGO I
Interpretação
Para fins do presente Acordo e do seu Anexo, exceto se o texto especificar de outra forma:
a) o termo H a Convenção" significa a Convenção de Aviação Civil Inter-

nacional, aberta à assinatura em Chicago em 7 de dezembro de 1944, e inclui
quaisquer Anexos adotados conforme o Artigo 90 daquela Convenção e qualquer Emenda aos Anexos daquela Convenção, de acordo com seus Artigos 90
e 94, desde que aqueles Anexos e Emendas tenham sido adotados por ambas
as Partes Contratantes;
b) o termo "Autoridades Aeronãuticas" significa, no caso da República
Federativa do Brasil, o Ministro da Aeronãutica, responsável por assuntos
relativos à Aviação Civil, ou qualquer pessoa ou organização autorizada a
desempenhar quaisquer funções presentemente exercidas pelo referido Minis-.
troou funções similares, e, no caso da República Fedetal da Nigéria o Cernis-

sário responsâvel por assuntos relativos à A viação Civil ou qualquer pessoa
ou organização auto-rizada a desempenhar quaisquer funções presentemente
exercidas pelo referido Comissário ou funções similares;t
c) o termo "empresa aérea designada" significa uma empresa aérea que
tenha sido designada e autorizada, conforme o Artigo III do presente Acordo;
d) o termo "território'', em relação a um Estado, significa as áreas terrestres e águas territoriais a ele adjacentes sob a soberania ou proteção daquele
Estado;
e) os termos "serviço aéreo", "serviço aéreo internacional", "empresa
aérea" e escala para fins não~comerciais" têm os significados respectivamente a eles atribuídos no Artigo 96 da Convenção; e
/)os termos ••equipamento de aeronave", ' 4 estoques de aeronave" e
«partes sobressalentes" têm os significados respectivamente a eles atribuídos
ri"o Anexo 9 da Convenção.
H

ARTIGO 11
Direitos e Privilégios das Empresas Aéreas Designadas
l. Cada Parte Contratante concede à outra Parte Contratante os direitos
especificados no presente Acordo para fins de estabelecer serviços aéreos internacionais regulares, nas rotas especificadas na seção apropriada do Quadro de Rotas anexado ao presente Acordo. Tais serviços e rotas são daqui em
diante chamados ··serviços acordados" e "rotas especificadas", respectivamente. A empresa aérea designada por cada Parte Contratante deverá ter,
enquanto operar um serviçáã.córdado em üma rota especificada, os seguintes
direitos:
a) voar sem pousar através do território da outra Parte Contratante;
b) fazer escalas para fins não-comerciais no dito território; e
c) fazer escalas no dito território em pontos especificados para a rota do

Quadro de Rotas do presente Acordo para fins de desembarcar e embarcar
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tráfico internacional de passageiros, carga e mala postal, provenientes do. ou
destinados ao território da outra Parte Contratante.
2. N_ada do que consta do parágrafo 1Q deste Artigo deverã ser considerado para conferir à empresa aérea de uma Parte Contratante o privilégio de
embarcar, no território da o_utr_a Parte Contratante, passageiros, carga ou
mala postal destinados a outro ponto no território da outra Parte Contratante.
ARTIGO III
Designação de Empresas Aéreas
1. Cada Parte Contratanfe deverá· ter o direito de designar, por escrito,
à outra Parte Contratante uma empresa aérea, para fins de operar os serviços
acordados nas rotas especificadas.
2. Ao receber a notificação de tal designação, a outra Parte Contratante deverá, de conformidade com o previsto nos parágrafos 3'? e 49 deste Artigo, conceder sem demora à empresa aérea designada a apropriada autorização de operação.
As Autoridades Aeronáuticas de uma Parte Contratante poderão requerer a uma empresa aérea designada pela outra Parte Contratante a prova
de que está qualificada para preencher as condições prescritas nas leis e regulamentos, normal e razoavelmente aplicados à operação de serviços aéreos internacionais por tais autoridades, em conformidade com as prescrições da
Convenção.
4. Cada Parte Contratante deverá ter o direito de recusar conceder a
autorização de operação, referida no parágrafo 2 deste Artigo, ou impor as
condições que julgar necessárias ao -exercício, pela empresa aérea designada,
dos direitos especificados no Artigo II deste Acordo, em qualquer caso em
que a dita Parte Contratante não esteja convencida de que a propriedade
substancial e o controle efetivo daquela empresa aérea estão de posse da Parte
Contratante designadora da empresa aérea ou de seus nacionais.
3r

ARTIGO IV
Validade de Certificados

1. Certificados de aeronavegabilidade, certificados de competência e licenças expedidas ou validadas por qualquer Parte Contratante, e que não tenham expirado, deverão ser reconhecidos como vâlidos pela outra Parte Contratante, para fins de operar as rotas especificadas no Anexo a este Acordo.
2. A cada Parte Contratante se reserva o direito de recusar reconhecer
como válidos, para fins de operar as ditas rotas sobre seu próprio território,
certificados de competência e licenças expedidas aos seus próprios nacionais
pela outra Parte Contratante.
ARTIGO V
Revogação e Suspensão de Direitos
1. Cada Parte_ Contratante deverá ter o direito de _revogar uma autorização de operação ou s_uspender o exercício de direitos, especificados no Artigo II do presente Acordo, de uma empresa aérea designada pela outra Parte
Contratante, ou impor as condições que julgar necessárias para o exercício
desses direitos; -em--qualquer dos seguintes casos:
a) quando não estiver convencida de que a propriedade substancial e o
controle cfctivo daquela Cmpresa estão de posse da Parte Contratante designadora da empresa ou dos nacionaís- de tal Parte C_on__t_ratante;
h) quando a empresa aérea faltar ao cumprimento das leis e regulamentos da Parte Contratante que concede esses direitos;
c) se a empresa aérea, de qualquer forma, deixar de operar conforme as
condiç-ôes prescritas no presente Acordo.
2. A menos que revogação imediata, suspensão ou imposição das condições mencionadas no parágrafo 1 deste Artigo seja essencial para prevenir
posteriore.<; infringências de leis ou regulamentos, tal direito deverá ser exercido, somente após- consulta com a outra Parte Contratante.

ARTIGO VI
Isenção de Direitos Alfandegários, etc.

I. Aeronaves operadas em serviços interriacionais pela empresa aérea
designada de qualquer Parte Contratante, assim como seus equipamentos regulares, suprimentos de combustíveis e lubrificantes e provisões de bordo (incluindo alimentos. bebidas e tabaco), a bordo de tais aeronaves, deverão estar
isentos de todo::; os direitos alfandegários, taxas de inspeção e outros ônus similares, ao chegar ao território da outra Parte Contratante, com a condição
de que tais équipamentos e Suprimentos permaneçam a bordo da aeronave
até o momento em que eles são reexportados ou usados na parte da viagem
realizada sobre aquele território.
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2. Deverão, também, estar isentos dos mesmos direitos, taxas e ônus,
com exceção dos pagamentos correspondentes aos serviços prestados:
a) provisões de bordo embarcadas no território de uma Parte Contratante, dentro dos limites fixados pelas autoridades da dita Parte Contrantante
e para uso a bordo de aeronave que deixe esse território, engajada em serviço
internacional da outra Parte· Contratante;
b) peças sobressalentes introduzidas no território de qualquer Parte
Contratante para manutenção e reparos de aeronaves usadas em serviços internacionais pela empresa aérea designada pela outra Parte Contratante;
c) combustíveis e lubrificantes destinados a suprir aeronaves que deixam
o território, operadas em serviços internacionais pela empresa aérea designada da outra parte contratante, mesmo quando estes suprimentos são usados
na parte da viagem realizada sobre o território da Parte Contratante, na qual
eles foram embarcados.
Os materiais referidos nos subparágrafos a), b) e c) acima podem ser solicitados a permanecer sob controle e supervisão alfandegária.
ARTIGO VII
Tratamento de Equipamento Regular de Bordo, etc.
O equipamerito regular de bordo, assim como os materiais e suprimentos
retidos a bordo da aeronave de qualquer Parte Contratante, podem serdescarregados no território da outra Parte Contratante somente com a apro-vação das autoridades alfandegárias deste território. Em tal caso, eles podem
ser colocados sob a supervisão das ditas autoridades até o momento em que
forem reexportados, ou de outra maneira descartados, de acordo com os regulamentos alfandegários.
ARTIGO VIII

Modo de Operação
1. Deverá haver justa e igual oportunidade para a empresa aérea designada de cada Parte Contratante para operar os serviços ac.ordados nas rotas
especificadas.
2. A menos que de outra forma acordado entre as duas empresas aéreas
designadas e sujeito às prescrições do parágrafo 4 deste Artigo, ao operar os
serviços acordados, a capacidade deverã ser dividida igualmente entre as ernpre..c:;as aéreas das duas Partes Contratantes.
3. A capacidade total a ser oferecida em cada rota especificada deverá
estar de acordo com a demanda de tráfico, razoavelmente antecipada.
4. A fim de atender às necessidades de crescimento do tráfico periódico
Oll futuro nas rotas especificadas no Anexo a este Acordo, as empresas aéreas
designadas por ambas as Partes Contratantes deverão entrar em entendimentos relativos às condições sob as quais os serviços aéreos deverão determinar
a freqüência dos serviços e os horários. Esses entendimentos e quaisquer modificações neles incluídas deverão ser submetidos às Autoridades Aeronãuticas das duas Partes Contratantes para aprovação.
5. Se, ou enquanto, a empresa designada de uma Parte Contratante
não utilizar o total ou parte da capacidade a que tem direito em uma ou maiS
rotas, ela pode concordar em permitir que a empresa designada da outra Parte Contratante utilize dita parte de capacidade, durante um período especificado. Tal Acordo deverá ser submetido às Autoridades Aeronáuticas de ambas as Partes Contratantes, para aprovação, antes de ser implementado.

ARTIGO IX
Tarifas
l. As tarifas a serem cobradas pelas empresas aéreas designadas de
uma das Partes Contratantes, para uso do território da outra Parte Contratante, serão estabelecidas a nfveis razoáveis, tomando-se na devida conta todos os fatores relevantes, inclusive custo de operação, lucros razoáveis e as tarifas de outras empresas aéreas.

2. As tarifas referidas no parágrafo I deste Art.igo assim como as taxas
por serviços de agendamento, serão estabelecidas mediante Acordo entre as
empresas aéreas designadas por ambas as Partes Contratantes, em cons~lta
com outras empresas aéreas que operam em toda a rota ou em parte dela, e,
sempre que possível, através do mecanismo da Associação Internacional de
Transporte Aéreo (lATA) para a fixação de tarifas.
3. As tarifas assim acordadas deverão ser submetidas à aprovação das
Autoridades Aeronáuticas de ambas as Partes Contratantes pelo menos trinta
(30) dias antes da data proposta para sua introdução. Em casos especiais, este
prazo poderá ser reduzido, sujeito a acordo das referidas Autoridades.
4. Se as empresas designadas não obtiverem Acordo sobre qualquer uma
das tarifas ou se, por outras causas, não for possível chegar a acordo sobre
uma tarifa, em conformidade com o parágrafo 2 deste Artigo, ou só durante
os primeiros quinze (IS) dias do prazo de trinta (30) dias mencionado no pa-
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rágrafo 3 deste Artigo, uma Parte Contrãtante notificara: OUTra de sua desa~
provação de qualquer tarifa fixada nos termos do parágrafo 2 deste Artigo, as
Autoridades Aeronáuticas das Partes Contratantes tentarão estabelecer a ta~
rifa mediante acordo entre si.
5. Se as Autorfdildes Aeronáuticas não chegarem a acordo sobre qualquer tarifa que lhes for submetida nos termos do parágrafo 3 deste Artigo, a
divergêncía ser5. resolvida de conformidade com as disposições do Artigo
XIII do presente Acordo.
6. Sujeita às displ)Sições do parágrafó-"5 deste Artigo, nenhuma tarifa entrará cm vigor sem a aprovação das Autoridades Aeronáuticas de qualquer
das Partes Contratantes.
7. As taritãs estabelecidas de conformidade com o previsto neste Artigo
vigorarão até que outras venham a ser eSiãbc!ecidas.
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ARTIGO XVI
Registro do Acordo Junto à OACI

O presente Acordo e seu Anexo e os demais atos que os modifiquem, assim como qualquer troca de notas concernentes ao Acordo ou seu Anexo, serão registrados junto à Organização de Aviação Civil Internacional.
ARTIGO XVII
Emendas
Se qualquer das Partes Contratantes desejar modificar qualquer cláusula
do presente Acordo, inclusive os Quadros de Rotas, em anexo as modifi~
cações, se acordadas entre as Partes Contratantes e se necessárias após a consulta previst~l no Artigo XII do presente Acordo, passarão a vigorar após sua
confirmação por troca de notas, por via diplomática.

ARTIGO X
lnformatões Estatísticas

ARTIGO XVIII
Denúncia

As Autoridades Aeronáuticas de cada Parte Contratante deverão fornecer às Autoridades Aeronáuticas da outra Parte Contratante, a pedido desta
última. informaçõt>-: ~statísticas, razoavelmente solicitadas, para fins de revisar a capacidade oferecida nos serviços acordados pela empresa designada da
primeira Parte Contratante.
Tais informações deverão mcluir todos os dados necessários para determinar a quantidade de tráfico transportado pela empresa a~rea nos serviços
acordados, bem como a origem e o destino de tal tráfico.

1. O presente Acordo será concluído por tempo indefinido, sujeito às
disposições do parágtafo 2. abaixo.
2. Cada uma das Partes Contratantes poderá, em qualquer tempo, notificar à outra Parte Contratante o seu propósito de denunciar o presente
Acordo, fazendo simultaneamente uma comunicação, no mesmo sentido, à
Organização de Aviação Civil Internacional. O presente Acordo deixará de
vigorar doze (12) meses depois da da~a do recebimento da notificação pela
outra Parte Contratante, salvo se fôr retirada, por consenso de ambas as Partes. antes de expirar aquele prazo. Se não fôr acusado o recebimento da notificação pela Parte Contratante à qual foi dirigida, entender-se-à recebida 14
(quatorze) dias depois de o ter sido pela Organização de Aviação Civil Internacional.

ARTIGO XI
Transferência do Excesso de Receitas

Cada Parte Contratante concede à empresa aérea designada da outra
Parte Contratante o dirclt"O de transferir, à taxa oficial de câmbio, o excesso
das re(.;t:itas sobre as despesas, obtido pela empresa desta última Parte, no seu
território, relativo ao transporte de passageiros, carga e mala postal, sujeito
ao regulamento (.;Jn vigor no território de cada Parte Contratante. Sempre que
o sistema de p<lg<~mentos entre as Partes Contratantes for regido por um acordo especial, este Acordo deverá ser aplicado.
ARTIGO XII
Cor~sultas

I. Com vistJs a uma estreita t.!olaboração, ás Autoridades Aeronáuticas
das Partes Contratantes consultar-se-ão periodicamente, para assegurarem a
implementaç:i.o do Acordo c a execução satisfatória de suas disposiçõe's e
Anexo, assim com0 quando julgarem necessário modificá-lQ.
2. Qualquer das Partes Contratantes poderá solicitar uma consulta, a
qual poderá ser cfctuada em reunião ou por correspondência e deverá iniciarse no prazo de sessenta (60) días, a partir da data da solicitação, a menos que
ambas as Partes Contratantes concordem na prorrogação desse prazo.

ARTIGO XIII
Solução de Divergências

I. As Partes Contratantes empenhãr-se-ão para dirimir as divergências
que possam sUrgir quanto~~ interpretação ou à aplicação do presente Acordo
e seu Anexo, através de negociações entre suas respectivas Autoridades Aeronáuticas. No caso de não ser alcançado acordo, a divergência será resolvida,
por via diplomática, entre as Partes Contratantes.
2. Caso as Partes Contratantes não cheguem a uma solução da divergência, por via diplomática, qualquer Parte Contratante poderá tomar a decisão
de denunciar o Acordo, de conformidade com o Artigo XVIII.
ARTIGO XIV
Conseqüência de Acordos Multilaterais

O presente Acordo e seu Anexo deverão ser modificados de modo que
suas disposições se conciliCin com a entrada em vigor de quaisquer tratados
multilaterais dos quais ambos sejam Partes.
ARTIGO XV
Aplicaçào da Lei Local
I. As leis e regulamentos de uma Parte Contratante relativos à entrada
em seu territóriO, sobrevôo de território ou saída do mesmo, de aeronaves
empregadas em serviço aéreo internacional, ou relativos à exploração e à navegação de tais aeronaves dentro de seu territ6rio, serão aplicadas às aeronaves da empresa designada pela outra Parte Contratante.
2. Da mesma forma, as leis, normas e regUlamentos de cada Parte Contratante, especialmente os relativos à entrada em seu Território ou saída do
mesmo, de passageiros, tripulações e carga (como sejam os concernentes à entrada, saída. imigração, passaportes, alfândega e quarentena) aplicar-se-ão
aos passageiros, tripulações e carga de aeronaves da empresa dirigida pela outra Parte Contratante, quando no território da primeira Parte C9ptratante.

ARTIGO XIX
Entrada em Vigor
1. O presente Acordo será objeto de ratificação pelas Partes Contratantes e os instrumentos respectivos serão trocados por via diplomática.
2. O presente Acordo e seu Anexo serão aplicados provisoriamente a
partir da data de sua assinatura e, em caráter definitivo, na data de troca dos
instrumentos de rattficação.
3. Se os instrumentos de ratificação não forem trocados no prazo de 12
(doze) meses a contar da data de assinatura, qualquer das partl!s Contratantes
poderá denunciar o presente Acordo mediante notificação por escrito à outra
Parte Contratante, no prazo de 12 (doze) meses.
EM FE DO QUE, os abaixo-assinados, devidamente autorizados pelos
seus respectivos Governos, assinam o presente Acordo.
PEITO em Brasília, aos de~ dias do mês de janeiro de 1979, em dois originais, nos idiomas português e inglês, sendo ambos os textos igualmente autênticos. Em caso de discrepâncía entre os dois textos, o texto em inglês deverá prevalecer.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antonio F. Azeredo da
Silveira.
Pelo Governo Militar Federal da República Federal da Nigéria: Shehu
Musa Yar'Adua.

ANEXO
Quadro de rotas n'-'1

Rotas a serem operadas pela empresa aérea designada pela República
Federativa do Brasil:
Coluna 1
Pontos de
Partida
Pontos no
Brasil

Coluna2
Pontos
Intermediários
*Luanda
*Dou ala

Coluna3
Pontos na
Nigéria
Lagos
ou
kano

Coluna4
Pontos
Além

I. A empresa aérea designada pode omitir qualquer ponto intermediário ou além em qualquer dos vôos nas rotas especificadas.
2. A empresa aérea designada pode suspender qualquer dos seus serviços nas rotas especificadas.
3. Frequência: uni vôo serrianal.
4. As rotas acima podem ser operadas em qualquer direção.
5. Tipo de aeronave: B-707 ou equivalente.
6. A empresa designada terá direitos de trâfego de 5'- liberdade nos seguinteS: tre-chos:
Lagos ou Kano - Luanda - Lagos ou Kano
Lagos ou Kano - Douala - Lagos ou Kano
*Não são compu!&órios
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7. Cada empresa aérea designada deverá submeter seus horários às Autoridades Aeronáuticas da outra Parte Contratante, para aprovação, pelo
menos trinta (30) dias antes da data de início do serviço programado.

ANEXO
Quadro de Rotas n<? ·2

Rotas a serem operadas pela empresa aérea designada pelo Governo Mi-

litar Federal da República Federal da Nigéria.
Coluna 1
Pontos de
Partida
Pontos na
Nigéria

Coluna2

Coluna 3

Pontos
Intermediâdos
ofcAcra
*Monróvía

Pontos no

Coluna4
Pontos

Brasil

Além

Rio de Janeiro

ou
São Paulo

Outubro de 1981

1. A empresa aérea designada pode omitir qualquer ponto intermeM
diário ou além em qualquer dos vôos nas rotas especificad~s.
2. A empresa aérea designada pode suspender qualquer dos seus serviços nas rotas específicadas.
3. Frequência: um vôo semanal.
4. As rotas acima podem ser operadas em qualquer direção.
5. Tipo de aeronave: B-707 ou equivalente.
6. Cada empresa aérea designada deverá submeter seus horários às
Autoridades Aeronáuticas da outra Parte Contratante, para aprovação, pelo
menos trinta (30) dias antes da data de início do serviço programado.
7. A empresa aérea designada pelo Governo Militar Federal da ReM

pública Federal da Nigéria terá direitos de tráfico de 5• liberdade entre:
_ (a)

Rio de Janeiro ou São Paulo- Acra e vice-versa;

.(h) Ri~ de Janeiro ou São Paulo- Monróvia e vice-versa.
*Não são obrigatórios.

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• 104, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 50.000.000,00 ( cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, dt•
II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montantes de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado a execução de
obras de infra-estrutura urbana em áreas de conjuntos habitacionais, 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, 22 de outubro de 1981. - Senador 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• 105, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá, Território do Amapá, a elevar em CrS 20.000.000,00 (vinte milhõ s
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Maca pá, Território do Amapá, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de II , e
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 20.000.000,\)0 (vinte milhões de ·cruzeiros) o mont•. - de sua
dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco da Amazônia S.A., este na qualidade de agente administrador do Fundo de Desenvofvimento Urbano da Amazônia- FUNDURBANO, destinado à aquisição
de equipamentos motomecanizados para a usina de asfalto, serviço de terraplenagem e obras de arte,.naquele Município, obede-.
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil !)O resp.,ctivq processo.
An. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de outubro de 1981. - Senador 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• 106, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do Paraná, a contralar 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 nol'enta e
cinco centavos).
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Maringâ, Estado do Paraná, nos termos do art. 2' da Resoluçãp n9 93, de li de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos
e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavOs) o montant~ de sua divida conSo'lid<!d,â, 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 execução de obras de infra-estrutura em vias de acesso aos Conjuntos Habitacionais: "Branca de Jesus Camargo Vieira", "Ney Braga" e "Hermann Moraes Barros", naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
f.rt. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de outubro de 1981. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 189• SESSÃO, EM 23 DE OUTUBRO DE 1981
1.1 -ABERTURA

1.2.7- Comunicação

DO Sr. Senador Evandro Carreira que se ausentará do País.

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Aviso do Presidente do Tribunal de Contas da União

N9 439/SM/81, encaminhando o quadro resumo das sanções aplicadas no período de 27 de agosto a 17 de setembro de 1981, bem como discriminação dos recursos providos no mesmo período por aquela Corte de
Contas.
1.2.2- Ofícios do Sr. ]9 Secretário da Câmara dos Deputados
-

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes proje-

tas:

-Projeto de Lei da Câmara n• 104/81 (n' 4.442/81, na Casa de origem), de iniciatiVa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a
retribuição dos Grupos Direção e Assessoramento Superiores e Direção e
Assistência Intermediãrias dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima, e dá outras providênciaS:
-Projeto de Lei da Câmara n' i05j8l'Complementar (n' 60/75, na
Casa de origem), que altera dispositivo da Lei Complementar n9 1, de 9 de
novembro de 1967, que "estabelece requisitOs inínimOs de população e
renda pública e a forma de consulta prévia às populações locais, para a
criação de novos municípios".
- Projeto de Decreto Legislativo n• 37/81 (n' 87/80, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo Regular, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Bélgica, em Bruxelas, a 19 de setembro de 1980.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 38/81 (n' 112/81, na Câmara
dos Deputados}, que aprova o texto do Tratado de Delimitação Marítima
entre a República Federativa do Brasil e a República Francesa, concluído
em Paris, a 30 de janeiro de 1981.
1.2.3 - Pareceres

Referentes às seguintes mathias:
-Mensagens n•s 47/80 e 198/81; Projeto de Lei da Câmara n'
94/81-Complementar; Projeto de Lei do Senado n' 236/81-DF, que estima a Receita e fixa a Despesa do Dístritõ Federal para o exercício financeiro de 1982, referentes às seguintes parteS:üabinete do Governador e
Procuradoria-Geral; Secretaria de Agricultura e Produção; Secretaria ·de
Educação e Cultura; Secretaria de Finanças; Secretaria do Governo e Secretaria de Administração; Secretaria de Segurança Pública; Secretaria de
Saúde e Secretaria de Serviços Sociais; Secretarias de Viação e Obras e de
Serviços Púbricos e Tribunal de Contas do Distrito Federal, Receita e Texto da Lei; Projetas de Resolução n•s 7/81; 205/80; 68, 84, 91,8 e 64/81.
1.2.4- Expediente recebido
Lista n' 7, de 1981
1.2.5 - Comunicação da Presidência
Prazo para oferecimento de emenda ao Projeto de Lei da Câmara n9
104/81, lido no Expediente.
1.2.6- Leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Senado n' 315/81, de autoria do Sr. Senador
Paulo Brossard, que dá nova redação ao caput do art. 55 da Lei n9 3.807,
de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social.
-Projeto de Lei do Senado n• 316/81, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que-altera dispositivo da Lei n"' 5.889, de 8 de junho de
1973, para o fim de impedir qualqUer discriminação salarial baseada no
sexo dos trabalhadores.
-ProJeto de Lei do Senado n• 317/81, de autoria db Sr. Senadot
Cunha Lima, que dispõe sobre a comercialização de bem móvel durãvel,
pelo sistema de Consórcio, e dá outras providências.
.-Projeto de Lei do Senado n9 318/8l,"de autoria do Sr. Senador
Valdon V~rjão, que garante aos portugueses residentes no Brasil, que ha~
jam contribuído para a Previdência SoCial de seu País, a contagem, no regime do Instituto Nacional da Previdência Social - INPS, do tempo de
serviço computado no País de origem.

1.2.8 - Requerimento
N9 359/81, de autoria do Sr. Senador Almir Pinto, solicitando não
seja realizada sessão no Senado no dia 28 de outubro de 1981, nem haja
Expediente em sua Secretaría. Aprovado.
1.2.9- Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -X Festival de Arte de São
Cristóvão-SE.
SENADOR JORGE KALUME- "Dia do Aviador".
SENA DOR MARCOS FREIRE- Rejeição, pelo Congresso Nacional, da extensão das sUblegendas para as eleições de Governador.
SENADOR AFFONSO CAMARGO - Reajustamento semestral
para os servidores públicos.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Visita ao Senado do Dr. Joaquin Barraqueth, médico oftalmologista de Barcelona-Espa,nha.
1.2.1 O ---Comunicação da Presidência

Convocação de sessão conjunta a realizar-se no~ próximo dia 27, às 14
horas, anteriormente convocada para aquele dia, às 18 horas e 30 minutos,
com Ordem do Dia que designa.
1.2.11 - Requerimento
N• 360/81, de autoria do Srs. Senadores Marcos Freire e Affonso Camargo, solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado n'i' 191/80.
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 no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos),
destinado ao Programa de Investimento do Estado. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de·Resolução n9 4/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Potirendaba (SI?) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete
mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e hum centavos}, o mont~mte de
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'i' 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqilenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros}, o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nº 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 montimte de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nº 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.

-Projeto de Resolução n'i' 88/81, qUe autonza 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).
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'i' 101/81, que autoriza a Prefeitura Munici~
pai 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 ciqco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n• 60/81, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito
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milbões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros), o montante de sua d1vida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9l02/8l, que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e
seis milhões, setecentos e dezcsseis mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
--Projeto de Resolução n9 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 e nove centavos), o montante de sua dívida consolidada._ Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Resolução n"'90/Sl, que autoriza o Governo do Estado
do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro mi~
lhões, cinqücnta e três mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida con~
solidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n<? 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado Federal,_ do artigo do Escritor Josué
Montello, referente ao ingresso do ex~ Ministro Eduardo Portella na Aca~
demia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n<? 43/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Minis~
tros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemo~
ração 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, para o Projeto de Lei do Senado n"' 240/80, do Senador Franco
M ontoro, que estabelece a participação de representante dos empregados
e empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS, e
INAMPS). Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n• 149/81, de 1981, do Senador Mauro Benevides
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitula~
do "O Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de auto~
ria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do Brasil, edição
de 23 de junho de 1981. Votação adiada por falta de quornm.
-Requerimento n"' 313/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência para o Projeto de Lei do Senado n"' 156/79, do Senador Humber~
to Lucena, que institui o seguro~desemprego e determina outras providên~
cias. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n"' 22/81, do Senador Jorge Kalume, que
dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de
ensino e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n' 117/79, do Senador Jorge Kalurne,
que dispõe sObre a aplicação, como- incentivos fisciiis, na área da SU~
DAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e
jurídicas domiciliadas na Amazônia-Legal e dá outras providências. 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. (Apre<:iação preliminar da juridicidade). Votação adiada por falta de quon1m.
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-Projeto de Resolução n"' 18/81, que autoriza a Prefeitura Munici~
pai de Senhora de Oliveira (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e
um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqücnta cruzeiros), o mon~
tante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação
adiada por falta de quorom.
-Projeto de Resolução n"' 85/81, que autoriza a Prefeitura Munici~
pal de Cuba tão (SP) a elevar em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e
nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta
e dois centavos), o montante de sua divida consolidada. l>iscussào encerrada, ficando a votação adiada por falta de quonun.
-Projeto de Resolução n"' 89/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte c
um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 115/81, que autoriza o Governo do Esta~
do de Santa Catarina a realizilr operação de empréstimo externo. no valor
de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte~americanos).
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quonun.
-Projeto de Resolução n"' 106/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tamboril (CE) a elevar em Cr$ 7.522.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 126/81, que autoriza a Prefeitura Munici~
pai de Alagoinhas (BA) a elevar em Cr$ 497.499.000,00 (quatrocentos e
noventa e sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, voltando às comissões competentes, em vírtude do recebimento de emenda em Plenário.
1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Falecimento do Sr. Otacilio
Hautequest.
SENADOR HUGO RAMOS- Nota do Presidente do Metró, do
Rio de Janeiro, com respeito à majoração das passagens daquele serviço
de transporte.
SENADOR MOACYR DALLA- Falecimento do Sr. José Campostrini.
SEIVA DOR BERNARDINO VIANA -Considerações sobre a aluai
conjuntura cconômica do País.
SENADOR ARNO DAMIANI- Razões das altas tarifas cobradas
pelas empresas de transporte coletivo urbano.
SENADOR ALMIR PINTO- Expansão da TELEBRAS na Administração do General José Antônio de Alencastro e Silva.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Apelo às lideranças partidárias na Câmara dos Deputados, no sentido da agilização de projeto de
lei de autoria de S. Ex~. referente à fiscalização de a tos do Poder Executivo
e de órgãos da Administração _Indireta, em tramitação naquela Casa.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Renegociação da dívida externa por intermédio do FMI.
SENADOR ALOYS/0 CHAVES- Evolução do pensamento social
da lgreja.

-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 quornm.

SENADOR VALDON VARJAO- Estado de abandono das estradas rodoviãrias do leste do Estado __ de Mato Grosso.

-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 quornm.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Realização do XXI Congresso Brasileiro de Oitamologia e a participação do professor Hilton Ro~
cha, naquele conclave.

- Projefb 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.

1.5- DESlGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PRO XI MA SESSAO.ENCERRAMENTO

-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.

2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSúES ANTERIORES
Do
Do
Do
Do

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Dírceu CardoSo, pronunciado na sessão de 16-10~81.
Evandro Carreira, pronunciado na sessão de 19-10~81.
Teotônio Vilela, pronunciado na sessão de 19~ 10-81.
Evandro Carreira, pronunciado na sessão de 22~ 10-81.
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RETIFICAÇOES

Ata da

173~

Sessão, realizada em 6-10-81.

Ata da

174~

Sessão, realizada em 7-10-81.

4 - REI'UBUCAÇÃO
Trecho da Ata da

182~

Sessão, realizada em 14-10-81

5 - PORTARIA DO SR. DIRETOR-GERAL
6 -

MESA DIRETORA

7 - LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES

R -
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SUMARIO DA ATA DA 174• SESSÃO, REALIZADA EM 7-10-81
Na publicação do Sumãrio, feita no DCN (Seção 11), de 8·
10-81, página 5210, I~ Coluna, no item 1.2.3- Leitura de Proje~
tos:
Onde se lê:
-Projeto de Lei do Senado n' 293/SI·Complementar, de
autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz alteração
na Lei Complementar n<? 11, de 25 de maio de 1975, que criou o
PRORURAL.
Leia-se:
- Projeto de Lei do Senado n<? 293/81-Complementar, de
autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz alteração
na Lei Complementar n<? 11, de 25 de maio de 1971, que criou o
PRO RURAL.

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 189~ SESSÃO, EM 23 DE OUTUBRO DE 1981
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

46~

Legislatura

PRESIDI::NCIA DOS SRS. JORGE KALUME, ALMIR PINTO E MOACYR OAI.LA.
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM.SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo Parente- Gabriel Hermes- Alexandre Costa -Jdsé Sarney- Alberto Silva
~ Bernardino Viana- Hclvidio Nunes- Almir Pinto- José lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Cunha Lima- Marcos Freire- Lourival
Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Dirceu
CardoSo -João Calmon - Moacyr Dalla - Hugo Ramos- Henrique
Santillo- Benedito Canelas- Valdon Varjão- José Fragelli- Mendes
Canale- Saldanha Derzi - Affonso Camargo - Arno Damiani - Pedro
Simon.
O SR. l'RESlllENTE (Jorge Kalume)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo_ número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !<?-Secretário procederá à leitura do -Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO DO !'RESIDENTE DO TRIBUNAL DI<: CONTAS DA UNIAO

N9 439/SM/81, de 22 do corrente, encaminhando o quadro resumo das
sanções aplicadas no período de 27 de agosto a 17 de setembro de 1981, bem
como a discriminação dos recursos providos no mesmo período por aquela
Corte de Contas.
( Á Comissão de Finanças.)

OF!CIOS
Do Sr. ]fi-Secretário da Câmara dos DeputadOi, -encaminhando à revisão
do Senado autógrafos dos seguintes projetas:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 104, DE 1981
(N' 4.442/81, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Dispõe sobre a retribuição dos Grupos Direçào e Assessoramento
Superiores c Direção e Assistência Intermediárias dos Territórios Federais do Amapá, de 'Rondônia e de Roraima, e dá outras providên~
das.
O Congr.esso Nacional decreta;
Art. J9 Os valores de retribuição mensal dos níveis de classificação dfl,S
funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código LT-DAS-100, a que se refere a Lei n9 6.550, de 5 de julho de 1978, são os
constaittes do Anexo _desta lei.

Parágrafo único: Os percentu·ais da Representação Mensal incidirão
sobre os valores básicos de vencimento ou salário esta:belecic;los para os cargos ou fun.ções correspondentes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores.
Art. 29 As gratificações pelo exercício em regime de tempo integral e
dedicação exclusiva, bem como as importâncias correspondenteS a representâções mensais, referente.s a funçOes que íntegrarãó o Grupo-Direção e Assessorarnento Superiores, serão absorvidas, em cada caso, pela retribuição fixada na forma do artigo anterior.
Parágrafo único. A partir da vigência dos atas qu_e transformarem ou
reclassificarem os cargos e funções que integrarão o Gn.ipo-Direção e AsSessoramento Superiores cessará, para. os respectivos ocupantes, o pagamento
das va,ntagens especificadas neste artigo e de qualquer outra retribuição pelo
desempenho de encargo de direção. e assessoramento superiores, inclusive
gratificações pela representação de gabinete, bem como o pagamento, me·
diante recibo, de pessoal que venha desempenhando atividades de igual natureza.
Art. 3.., Os valores m~nsais de gratificação correspondentes ~os níveis
de classificação das funções compreendidas no Grupo-Direçãô e Assistência
Intermediária, código DAI-200, criadas mediante ato do Poder Executivo, fixados em razão da natureza e do grau de formação profissional previsto para
a categoria funcional de, atribuições correlatas, são os constantes do An'exo
desta lei.
Parágrafo único. O ex_ercíciq de função integrante do grupo a que serefere este artigo, privativa do servidor dos Territórios Federais, será reüibuído
mediante Gratificação por Encargo de DireçãO ou Assistência Intermedíâria.
Art. 4"' A partir da vigência dos atos que transformarem os cargos e
funções que integrarã·o·o Grupo-Difi!Çãó e Assistência lntermediârias çessa~
râ, para 6S respectivos ocUpantes, o pagamento das gratifiCações pelo e]Cercício em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, referente aos cargos e
funções transformados.
Parágrafo único. A medida que o grupo DAI-200 for sendo Implantado na área de cada Território, fica vedado o pagamento de qualq'Uer .retribuição pelo desempenho de ativíçiades de direção e assiStência intermediárias
que não a prevista nesta lei, c~sando igualmente o pagamento de pessoal,
mydiante recibo, que venha desempenhando atividades dessa natureza.
Art. 59 O ..exercício· d3.s funções do Grupo-Direção e Assistêncía Intermediárias ·é inConipatível com a percepção de quaisquer vantagens relacionadas com a prestação de serviço extraordinário.
Art. 61' Os descontos para instituição de previdência incidirão sobre os
valores da Gratificação ·por Encargo de Direção ou Assistência lnterme~
diária.
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Art. 7º O vcncimcntc dos antigos ocupantes efetivos de cargos de direçào, amparados pelo art. 79 da Lei n9 2.188, de 3 de março de 1954, será
igual:
I - à soma do vencimento fixado para a última referência da classe final
da categoria funcioital-corrt::lata com o valor da Gratificação por Encargo _de
Direção ou Assístência Intermediária, se o cargo se revestir de tah; características~ ou
II -ao vencimento fixado para a correspondeÍlte função de confiança
integrante do Grupo-Direçào e Assessoramento Superiores, se o cargo for de
direção superior.
Art. 89 O servidor, designado para exercer função compreendida no
Grupo DAI-200, fará jus aOs valores d'a Gratificação por Encar"go de Direção
ou Assistên~ia Intermediária a partir da publicação do respectivo ato de designação, unta--vez assumido o exercício.
Art. 99 A soma da Gratificação por Encargo de Direção ou Assistência
Intermediária com a' retribuição do servid.or designado para exercer a correspondente função não poderá ultrapassar o valor do vencimento ou. salário,
acrescido da Representação Mensal, fixado para o cargo em comissão ou
·função de confiança integrante do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores a que estiver diretamente subordinado.
Art. 10. Proceder-se-á ao provimento de cargo em comissão, código
DAS-100, quando a escolha para o desempenho das atividades inerentes ao
Grupo LT-DAS-100 recair em funcionário, ou quando seu provimento for
privativo de ocupantes de cargo efetivo.
Art. 11. O _servidor nomeado para cargo em comissão ou designado
para função de confiança perderá, durante o período do exerCíCiO,- o venCimento ou salário do cargo ou emprego de que for ocupante, bem como qualquer vantagem acessória porventura percebida,-_ressalvados a gratificação
adicionai por tempo de serviço, o salário-família e a gratificação especial de
localidade, a q~e se refere o art. 23 desta lei.
Art. 12. O servidor de órgão da administração estadual ou municipal,
bem como o de sociedade de economia mista, empres? pública ou fundação,
nomeado ou designado para exercer carga em comissão ou função de cO:nfiança· integrante do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, Poderá
optar pelo vencimento ou salário percebido no órgão de origem e continuará
a contribuir para a instituição de previd-ência social a, que estiv~r filiado.
Parágrafo único·.-- No caso dest_e artigo, o servidor perceberá, pelo
exercício do cargo
comissão ou da f~.mção' de confianças, complemento salarial correspondente a 20% (vinte p~r cento) do valor da retribuição básica a
que alude o art. J9 desta lei, fazendo jus à Representação Mensal.
Art. 13. E facultado ao servidor do Território, investido em cargo em
comissão ou função de confianç? integrã.nte dõ Grupo-DireçàO e Assessoramente Superiores, optar pela retribuição de seu cargo. efetivo ou· emprego
permanente, acrescido de 20% (vinte por cento) do vencimento ou sillário fixado para o cargo em comissão ou furição de confiança, não 'fazendo jus à
Representação Mensal.
Art. 14._ Na hipótesy do artigo anterior, quando se tratar do ÇJrupoMakistério, código M-600 ou LT-M~600, o oCupante ·do corresporidente cargo .ou emprego continuará a perceber os incentivos funcionais a que fizer jus.
Parágrafo único. O disposto nt:ste ~rtigo se aplica também ao servidor
do Grupo-Magistério investido em função 'do Grupo-Direção e AsSistência
Intermediárias, quando perceberã ..a co'rreSpondei1te gratificação sem prejuízo
dos incentivos_ funcionaiS a- que fizer jUs erif.razão do cargo ou emprego de
que seja ocupante.
Art. 15. A nenhum servidor do Território F~deral será paga remuneração mensal superior à fixada para o cargo de Secret3.rio de Governo de Território Federal.
§'19 Nos casos de acumulação previstos no art. 99 da Constituição Federal, o limite estabelecido neste artigo será observado em refação a cada cargo, emprego ou função:
§ 29 Excluem-se do limite de que trata este artigo o salário~fai?Jília, as
diárias por serviço fora da sede, a ajuda de custo "em razão de mudança de sede, a gratificação de Natal prevista na Lei n"' 4.090, de 13 de julho de 1962, o
adiciOnal por tempo de Serviço e a retribuição pela pa-rticipação em órgão de
deliberação coletiva.
Art. 16. Desde que não acarrete a criação de cargos, empregos ou
funções, a implantação dos grupos referidos nesta lei será efetiVada mediante
.::.to do Ministro de Estado do Interior, ouvido o Orgão Central do Sistema de
Pessoal Civil da Administraç-ão Federal - SIPEC.
Art. 17. Ficam -criadas, em cada Território Federal, uma função de
~onfiança de Procurador-Geral e uma de Chefe da Auditoria.

em

Art. 18. Ficam incluídas no Grupo-Direção e Assessoramento Superio-;-çs, com o símbolo DAS-3. as funções de confiança de Procurador-Geral e de
:~hefe da Auditoria, com a retribuição pre~·ista nO' Anexo desta lei.
Art. 19. Os p_~rcentuais da RepresentaÇão Mensal dos cargos, d~ naturet.a especial, de Governador de Território Federal e Secretário de Governo
.k Tt;:rritôrio Federal passam a ser de 55% (cínqüenta e cinco por cento) e45%
quarenta e cinco por cento), respectivamente.
Parágrafo_ únic{l. O vencimento mensal básico do cargo de Secretário
,k Governo áe Território Federal passa a ser de Cr$ 98.440,00 (noventa e oito
mil, quatrocentos e quare'1ta cruzeiros).
Art. 20. Observados os valores mensais e as demais disposições perti,1<.::ntes da legislação federal, caberá ao Ministro de Estado do InteriOr aprovar a tabela de Gratificação pela Representação de Gabinete para cada· um
Jos Tí:rritórios Federais.
Art. 21. Os ocupantes de cargos ou empregos da Categoria Funcional
de Assistente Jurídico, código LT-NS-503 ou NS:-503, dos Quadros ou Tabelas Pcrnianentes dos Territórios Ft.:derais, farão jus, a partir da respectiva inclusão no sistema de classificação de cargos a que se refere a Lei n~ 6.550, de 5
de julho de 1978, à percepção de Gratificução de Produtividade, observados,
no que for aplicável, as disposições do Decreto-lei n<:> 1.709, de 31 de outubro
de 1979, e legislação posterior.
Art. 22. Aplica;.se aos ocupantes efetivos de cargos de Tesoureiro e
Tesq.reiro-Auxiliar do Serviço Civil dos Te(ritó,rios Ft:dcrais, no que couber,
n disposto na Lei n9 6.823, de 22 de setembro_ de 1980.
Parágrafo único. As vantagens financeiras decorrentes da execução' do
~~ue dispõe este artigo vigoram a partir da publicação desta lei.
Art. 23. Fica estendida aos ocupantes de cargos de natufeza especial,
Je cargos em comissão e de funções .de confiança d.e direção e assessoramento
.-uperiorcs a Gratificação Especial de Localidade, de que trata o Anexo IV da
Lt-:1 n9 6.861, de 26 de novembro de 1980, na base de IS% (quinze por cento)
.lo 'lalur do respectivo vencimento ou .salário básico.
Art. 24. Caberá ·ao Departamento de Pessoal do Ministério do Interior,
:m articulação com Orgão Central do SEIPEC, zelar pela implantação e pelo
.;umprimento da presente lei, bem corno propor a expedição dos atos norma·j\l):S necessários à sua execução.
Art. 25. Observado o disposto no inciso III do art. 9<:> da Lei n"' 6.550,
,Je 5 de julho de 1978, a:::. despesas.decorrentes da aplicação desta lei serão
.1~endidas pelos recursos constantes dos orçamentos dos Territórios Federais
do Amapá, de Rondônia e de Roraima.
Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 27. Revogam-se as disposições em contrário.
fi
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ESCfU D[_Ril'R!I:UIÇXO DAS FUNÇcrf:S DE IHREç:ito E ASSESSORAME.tiTO SUPERIORES E DE DIREÇ~ E
ASSISTtNClÀ 'INTEP.MEDIAAIAS, IMCLUlDAS NO PLANO DE CLASSifiCAÇXO DE CARGOS DE QUE TRATA
A LEI H9 6.!.50, DE 5 DE' JULKl DE 1978.·
SAIJIRIO MENSAL

N!VEIS

A PARTIR DE 01/01/-1981
!)!1\EÇJI.O,E fiSSESSr"'P.P.[.IENTO

DA5-1

5UPERIORES

DAS-2
DASk3

NTVEIS
:'liP..EÇAO E ASSISr!NCIA.
!NTERMEDJ;I.RJAS

!:B.274,00
68.870,00
76.817,00

REPRESENTA'

A PARTIR DE 01/04/1981 MENSAL
74.67],00
88.255,00
98,440,00

VALOR MENSAL D.A. GRATIFICfl~M
A PARTIR DE 01/0l/19.81
A PAR'tiR DE 01/04/1981

·m
JS<

"'
CDRRELAÇ

IYJI-1
·MI:-2
DAI-3

7,944,00
10.061,00
13 .Z43,00

10;298,00
1J.042,0C
17.167~00

.CATEGORl
DE N!Vr;t
SUPERIOP

DAI-1
DAI-2

5.294,00
6.89.5,00

6,863,00
8.92S',ÓO

CATI::GORI,
DE N!VEI.

OAI-3

7.9.44,00

10.298,00

MEDI C

MENSAGEM N.0 139, DE 1981.

Éxce.Jentlsslmos Senhores Membros de Oongresso Nacional:
Nos rennos do art. 51 da Oorutltulção, tenho a honra de
submeter à elevada -dellberação de Vossas Excelências acompanhado de Exposição de Motivos do Sr. D!retor-G<>ral dÓ Departamenl? Ad_:nlnlstrat!vo do. Serviço Públloo, o anexo projeto de M
~ue · d!Spoe sobre a retribuição doo Grupos D!reção e AssessorammU:! Superiores e Direção e Assistência I:nterme<!lãrlas· dos Tert·itórios Federais do Am&pá, de Rondônia e de Rora.!ma e dá outras
providências''.

Brasil!a, 22 de abr:!l de 1981. -

'

João Figueiredo.
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EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 40, DE 10 DE MARÇO DE 1981,
DO SR. DIR.EITOR-GEil.AL DO DEPARTAMENTO AD~.UNIS
TRATIVO DO SERVIÇO PúBWOO
E>:celentl.sslmo Senhor Presidente da República:
Trata o expediente em apreço <!e projeto de lei dispondl> sobJ:e
a rettibuição dcg Grupos Direçã.o e Assessoramento Superiores c
Direção e Assistência.' Intermediárias dos Territórios Federais do
Amapá. de Rondônia. e de Roraima.
2. A medida. decorre da estruturação dos referidos grupos,
previstos na Lei n.0 -6.550, de 5 de julho de !978, que estabelece
dlretrlzes para .a clll3Sirleação dos cargos, empregos e funções do
Servlço Civil dos Territórios Federais.

3. Ol>serva.d~ as peculiaridades da. a.dmJ.n!.straçáO de pessoal
dos Territó_r!os, a proposição apresentada obedece, de modo geral,
à orlentaçao adotada na fixação da retribuição dos cargos ·em
comissão e de tunçõea de coona.nç.a. no A.m.bito do Serviço G'lvll da
Administração Federal, Inclusive quanto aos valores dos n!vels.
4. A par do que toi exposto aClma, o anexo projeto de lei
encerra também outras providências a serem estabelecidas para
os Thrrltór!os.

Assim é que está sendo prevista em cada Território Federal a crla<;ão das !tu\çõe.s de confiança de Procurador-Geral e
de Chefe da Auditoria, constantes das respectivas estrutur& básicas e regimentais, as quais, em face da 1uwortància, responsabilidade e complexidade de suas atribUições, deverão ser classificadas
no Slmoolo DAS-3
6.. Consta -também <10 proJeto em apreço a competência do
lvl!nistro de Estado do Interior para aprovar Tabela de Grat.!f!cação de Representação de Gabinete, desde que os valores mensais
;a~"o';':als disposições pertinentes da J<,gislai;ão rederal Sejam obser5.

7. Por outro laao, está send<;> proposta a extensão da Grati.flcação de Produtividade aos lntesra.ntes da categoria Funcional
de Assistente J\ll'ldlco, sendo apl!câ.vel, no que couber, d!spos!çô<'s
do D<creto-le! n. 0 1. 709, d~ Sl de outubro de 1979, e. legl:;lação
p•Jsterior. que dispõem sobre matéria semelhante· na área federal.

8. Prevê-se também para os remanescentes ocupantes de
cargos e!etivos de .Tesoureiro e Tesoureiro-Auxiliar a ~xteilsão dos
benef!clos constantes da Lei n.0 6 .823, de 22 de setembro de 1980.
P. Além disso, ~rol Inserido no· presente projeto dl:;posit!vo
qbJetiv-ando.estender aos ocupantes de cargos de natureza especial
e de cargos em com.1ssão e de funções de di.J;"eção e asse&oramento
wr>er!ores a Gratificação Especial dé Localidade,· constante do
.'nexo IV da Lei n. 0 6.861, de 26 de novembro de 1980.
10. A medida sugerida. no Item anterior tem por ubjetlvo
evitar que·o servidor em cargo ou função de direç.à.o ou e..sse.ssoramento superiores po.ssa vti a perceber retribuição inferior a do
pessoal de hierarquia menor, mesmo considerando .q)le a grat!f!C3cão ora proposta é de 15%, quando a,Lel n. 0 6.81>1, ·citada, retal)elece pa!la os ocup-antes d-e cargos efeMvos e emnrêgos permanentes percentuais de 30 a 50%.

11. Os. novos valores de retribuição_ propostos para o Gover!lador e Secretário de Governo de Terrltórlo Federal, emoora
ocupantes de cargos d<l natureza especial, tem por óbjetivo manter similitude com os cargos etn comissão classitio,ados nos símbolos DAS-5 e DAS-3, respectivamente, do Grupo-D!reção e A.ssessora.m.ento. Superiores.

Nesvas ccndlções, tenho a honra de submeter à elevadn
deliberação de Vos,a Excelência o ll.nexo projeto de lei, elaoo!'ado
0m substituição ao apresentado pelo Mini.c;térlo .do Interior. pa.r.a.
o dev!jl9 encaminhamento ao Congresso N""lonal, acompanhado
de Mensagem, caso mereça ·•provaÇão.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa: Excelêncln
protestos de estima e consideração. - José. Carlos Soares'Freire,
Dlretor-Geral.
2.

LEGISLAÇA.O CITADA
CONSTITUIÇAO DA REPúBLICA, FEDERI\.TIVA DO BRASIL

A~t, 99. Jt ..,·edada a acumulação remunerada de cargos e funções públicas, exceto: ·

r -

rr -

a de juiz com um cargo de professor;

a de tiols cargo-:; de professor;

III- a de um cargo de professor com outro técnico _ou cientlfl'co; ou
t.v - a de dois_ cargos privativos de· médico.
§ 1.0 Em qualquer dos casos. a acumulação somente será
permitida quando houver cor:relaç.io de matérias e compo.tib111rl:lde de horários.
§ 2.o A proibicão de acumular estende-se ;1 cargos, funções
ou empregos em autarquias, empresas pública-; e soctec!ade.s de
economia mista,
§ 3. 0 Lei complementar, de iniciativa exclusiva do President.Cda República, poderá est·aiJ.-clecer, no interf~38e do serviço púhUco.
outras excecões à proibição de acumular. restritas a atividade- rlc
natureza têcnica ou . cientificr~ C~! de magistério, exigidas, ein
qualquer caso, corrê-Jacão de xnaterlas· e compatibílidade di' hQrários.
·
§ 4.t. A proibição de acumular proventos não se aplica. .ao.-;
aposentados, quanto ao exercício de mándatç eletJvo,. qtianto ao
de um cargo em comissãó ou quanto a· contrato para. pnst.ação
~~. ?~:~~~?~ _t.é.c-~i~?.s. ?~..e.sp.-e.c.i~!i_z.~~~~·......
. ... ~· .....

LEI N.0 2.138, DE 3 DE MARÇO DE 195.4
Altera ~ _valor-es dos símb-olos referentes a.o pag-.<~.
mento de vencimentos de cargos Isolados e !unç.ões gratificadas do .Poder Executivo da União e dos Territõrlos;
e dá outras providências,
·
A:rt. 7. 0 Os dcupo.ntes .efetivos, inclu'S.lve os Já ap.o,sentadvs. de
cargo de che!ia. cLreto~ ou dftctur-geral, fic-am clag.<:;tficados, para
todos O.':i ef-e1tos. no ,"llnbolo, col}1 0 valol' fixüd,, n~.sta· Lei. d<.·
cargo cq~·respondentc da mes111a. denominação, ou .:;egundo a hierarquia qHando altt-racta a nomenclatura.
LFJ N. 0 4.000, DE 13 DE; JULHO DE ID62

Im:utul a g:ratiflc~eão de ·Natal para o~ trabalhadores.
O PrestdPntt: da República:

.t>-o.ço saber
a. seguinte lei;

q~e

1\

Cr1ngre-.:;,-;.o Naciottal tit•rr-t•ta.

eu

.~anclono

Art. 1. 0 No ·mt>s de dí':.!:€!1.11 •ro üe ..: .1.. d•~ ano ..1 t.<.1do C'mprrgud.o
será paga, veio cmp:r:-egad?r, um.\ gr.rtwflc,u.;ü.~~ .sai.1rial. independentcnH::nte da remur:1·raçno a qui· flz-cr jllS.
§ 1.0 A gr~ltificaç&o corrcs::onderü a 1/L avos ca rC&lHmera~
ção devida em' dezembro. por i-nt·~ de :·t•rvi('o, do ~~no c-orrespondente.
§ 2.0 A !ração igual ull ~.up;•Iior a· 15 lquillíit') ·ctias de trabalho ser* hnv!da comei mCs intrl.!:al }'·:tra 0" cf.~:to.« do ;:ariJ.g-ra1o ant-erior.
Art. 2.0 As falt;;t.S legai~ t' ju.:tiflc::td~l~: ao ~ervk_..o não sC'rf10
deduzidas para- os fins previst\'.::; 111"~ .§ i.o do <:trt . .r.o desta lE-i.

Art. 3. 0 Ocorrrndo ·ré..)ci::ào, .sem

ju<:-õt.~ c.iu.-;;;l:

do corttr'at.o de

tro.ball1n, o f'mprCQ:~'!clo r~:c;-b.:râ =t gr:tti!lct..ç~w do:'Vldn. nó.') tenno::;
dos §§ 1. 0 _e 2. 0 do art. l.U desta lei, .<'alculada s0bre a !·,.,mune-

ração .do lifês da rescis5.o.
_Art. 4.0 Esta Lei . ent.r?-r_a em vigor r.w. cl~t·.a
c-aço.o, revogadas rt.::; dlsposrc:o•'·'-' ('111 c.onirurio.
~r~Sili.J., 13.de julho dt 1952-: 111.

Repub1H.'3._. -· J0:\.0 GOeLAit1' -Hermes Lima.

0

u~-~

su.:\ publi-

da _In:!e-~}.:->ndé>tl('i::l. e 74.o da

F•'1IH.:i3<'0 Broeh•~do

da. Roc-ha

LEl N. 0 6.55(1, DE 5 DT~~ JL'LHO DE 1973
~staodecc-

dir(>trizes .para. a cfa~sHicaç:.io de cnrgos,
empregos e funções do Stryiçv Givii dos Tt•rritórin~ Ji'e.:
dera.is, e dã outras· pr<h lü?neía:s.

O P1·esidente da

n~~públira:

Faço saher que o Cong-ru:.::;o Naeilm;"d <lt,.'C'tf'l:\
se~uintc Lei.:

SEÇAO VIII
Dos Funcionários· Públicos

~

~· !:tt 1'~üc:iono

a

... Art.. 1.0 A c!a.<:>S·lfic3:ç_ão (!e cargos, emprrgos r run;··~Jcs dQ
oerviÇQ C1v1l dos T-erritor!os F.t>-de~ls. e:xclnidO o d~ :F't~rnando
d€: Noronha. Obedf'ccrá ~c; diretr!z~s est,alJ.,:oJec!dn:. ·na present<: Lei'..

5704

Art. 2.0

os c:trgos :-<'rào cJ~~-'>.~if:.:ac\n.~ cn:-~1n c.\e jHC·\·iment·• t..'m
e de provimt~I1t.o dctívo: :-l-'3 !ltH~·)·:·s. \'1JIHO de c•r,nfiança
e os empref?os, como·· pennoncnt(';.; rta.,:u~uL·mldo·~e _basic::lnle:Jl(~.l

."omls~fw

nos .seguintes

Grupo~::

De provimento eft•tivo:
III --Tributação, ArreCadação o
IV - Polícia Civil;

Fisc~tliz:tçfio;

Art·. 3.° C.ld:t Urupo abrangcnd·J

vári::~s .a~iyid~l.-d.es, s~gu!1r:c:

comprC'~nd~'r.à:

I --., Dirrçào c A.sse.~~o.ramcnto St<periures: os cargo." (! ftU.lçút·:.
dircçüo e. asscssorameuto supi:d<mi.i-. c:u]o ;)rocesso d~vn
S('r regidn pf'lo critério dt~ confiança, ot>se.rvadns as norm:w-. \'ig'('ntcs no. .Adminbt.raç-ão Federal;
d<'

II ~~ DirrCfu, .c -As-istúDCia Intern~edlárias~ as !llnÇõ-e:{ dt; ~~J
ll.•;;""... o e a3Sistência intf.'nncdiã:it~.,..,,. C'Jjo provimcnt•J ou exL"rcício
deva ser reghlo pi"' lo ·critério ele cunllançn .;: rcstrl't<1 aos oc-~ip[~ntrs
emprcgu i incluidos no Pl::lno de ClassificJ.ção

d0:~

'1'~:-;nitórios .E'tder~is;

III -- Tributação, Ai-.-~_cadaç:ão e Fi.scnlízaçio: os cargo:-; com
di' lançamento, arr~:>cau~~çõ.o e nscallzaçáo de tribut.os
da 'cQmpetfonda dos Tl~rrltórios Federais;
IV ·-· Polícia Civil': os carl~Os Ci)m aLribui~f>cs de nn. turcz~

at~vldades

~olicial;

V ·-- Outras Al.ivid::11:.!es de Nível Superior: us t!mprcgos p-erm:tnent.e~ para cujo prov!mr·ntg .~(' eYJja diplom:t de curso .SUl">erior de ensino (1~ habiliLacilo kg:t! ~·~uivalente;
VI ~- Mn.gistr.rio: cs empregns pt'·fmn.nrn"'t.f':O.: <'ôm atividaCes de·
~agistério de todo~ V;., níveis C.:: ensi:::1o; ·VII - Bervl~os Auxiliarr-~: üS empr-egos pí'l'ma-!wntes tlf• ãt.Ividades admini.o;t;at.iva.;;, quando nlio de nivel 1:uperior;
VIII - Outr:1s Ativjdacles de Nivel M&dio: o_o: empr~g-ds permanentes para C\Jijo nrovhncr.to "st, C'xijn. ct'rti1'icado ele C'tl..f")()
de primeiro ou segundo grau de ~msiz:o 01.1 haf:dlit:u;Cw le-gal €'Qll!:
valente, além de, quanC:.o for o ca.o.;o, curi:lo de c.o;pcciJ.lizo.ção;

IX -- Serv~ço3 de Trans;)orl!• Ofkial e Portaria: os emprpgos
pc.tmancntc.s de a.Uvidadc-s d(· tran.sp·.>nc oficial cl~ p: 1 ~sag;etros c
cargas e de portaria:
X Art.csanato: (is e!hpregos permanentes com atividades,
principais ou auxilia:-(:S. relac1on:tl;ltt.s com os _c;erv!ços cte arti!ice
<·m viria::; modal.idndes.
?:trágr~fo ú1ücu . .A:; aqv_idadt'J re>lP.::iowu.>as com transporit','
t'on.····-v:v~ttro, cu~t.Odio.,_~vpemção de t'1e•;ad,:-.n:-s, ll.'"Tipcza c· outrâs
ass-rm•~l:1ad~s serão, de prrfL•rt·ncia. vb_;_, t..o ele <.?:-n·t~uçJu indir~ta.
mf•clian!L'' Ct•lltl'~Lt.O. Je acor·.io com c ar:.. lC. ~ 7 r:. elo D<'creto .. Jei
cte 25 de

Art. 7. 0 A ascensão e a progres.s;lo functorw.1s obedecerão a
seletivo.c;, a .»crrm cstabe!tc:dos pelo órgão Central do

II -- estudo qu:uttitativo e qu.llitativo da lotação dos órgãos,
tendo em vista a nova estrutura e atrlbulçõf:'!: de-.corrent~'>S d-a providênC'ia citada .no ttPm a.11teríor:
UI -- exist-ência de recursos orçam-entó.r!os para fazer face
:ls .re.<:-pect.lvas despesa.~.

a correlação r afinidade. a natureza do.'3 lrabalho·.; ou 0 roiv.;,:-1 d-r•

~uo.

escala.

base no .D(;creto-le! n. 0 200. de 25 de
::1l~.uaçõe.-;_ posteriores:

VII -- Serviços Auxiliares;

n. 0

a

I ---- adoção dC' medict3.S para. a rt?f.orma :vlminLstr:.ltiva, com
fe•.orrE"ir~> de HJ67. com ~

Outras· Atividadcs de NiYel Superior;
Magist<ilio:

~.;.argos OH

.~alár!Q$ corrç.,sr~undente::i

Art. g_o A implnntaçflo do Piar~o ele Glassitlcaçi\o de Cargo.s.
Empregos e Funçõez dos Ten-itórios Federai') tli:penderã. ue:

V!Il -- Outr:ls Ativid::lde.:; c2e Nívzl Médio;
IX - Se.rvi';':JS de Tranr::portt• O:ic.ial e Portaria:
X -- Artrsanato.

de

e

. .associados a um sistcm!.l de trd.nameuto l" quo. 1 lfa:açdo d~tlnado
a ~sscgurar a p-erm:.1-nente ~tu.::dizaçõ.1) ~ eh.•vaç5.o do nivcl de efirii'!l.cia dos servidores
Art.. 8. 0 O Podf:'r F.xecuti··o el~tb<Jr'<~ra e txr·cdira ._, novo Pla:no
t.le Cla.s.c;ificação de Cargos, Elni_,rcg<<.-:: e FunÇões dvs Territôrios
FederaL1j, merl.lantc decri:'to 0bservad<ts r~.s db:rosic:éx:'s desta Lei.

De empregos prrrnanentes:

conhecimentos .aplicados,

vencii1H~ntos

~ritérlos

I -- Dirc-ção e &<:sessoramentú Superiorcf:;
II ~ Direçãu e As.sisté11cia InternL:.:diJ.rias;

V -

.Art. 6. 0 • O.:i

ãc. níveis serão fixadvs em lei.

Si<. tema de Pessoal Civil l:da Adnú:lls~rarflo Federal -- SlPEC --·

De provimento em comissão ou d-e- confiO.!lÇa:

vr -

Outubro de I98l

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção ll)

Sábado 24

f·~vcre!ro di~

1!167.

Ar.t.. 10- Os atua1s run:ctonârios pertencentes ~os quadros dos
Territórios Federais poderão concorrer, sem alteraçao do respectivo
regime jurldlco e nos limites da lotação aprovada, aos Grupos pre·vlstos .no a.rt. 2.o desta Lel, a serem constituídos de empregos permanentes, .sob. o regime da legislação tr~>balblsta.

Parágrafo único. O pessoal de_ q.ue t.rata est.e artigo Integrará o quadro perr,1a:ne11te dos Terntorios Federais.. a ser ext.lnto,
progressivamente, medtante supressão automática dos ... cargos que
vagarem, ressalvados os que se destinarem a progressao e ascensão funcionais.
Art. 11. Os funcionários públicos .federais. com exercieio nos
Territórios a serviço destes. e os servidores federais ou autárquicos,
requls!tados net forma da leglslaçii.o .em vigor. poderão optar, no
prazo de trinta dias, a partir d·a data em qu~ for aprovada a lotação, pela sua inclusão no Quadro. Permanente do Território em
que servir de.sd'e que não tenhnm sido, ainda-. enquadrados na
slstemátlcá de classificação de cargos de que t"ata a Lei n.O 5.645,
de 10 de dezembro de 1970.

Art. 12.. A inclusão de servidores no Plano de C!assificac;ão
de Cargos de que trata esta Lei. mediar.te transformação ou
tran$pos!çáo dos respecthos ce:rgo.s ou empregos, tar. >e-á simultaneamente_ em re!ação a todos os Grupos de Categorias Funcionais e a todas as unid-ades civis Integrantes da organlzaçã<J doo
Territórios Federais.
:Parágrafo Unico. Haverá. proces~q seletivo entre os ocuprmtes
de cargos e empreg-os submetidos à. transposição ou transformação, segundo os cri.térios esta·belecidos pelo Mlnls.tério do Interior,
Pm P.rtlculaçfio com o órgão Central do Sistema de Pessoal Civil
da Adm!nlstraçã<J Federal - SI:PEC.

Art. 13.. Observado o disposto na Seçã<J Vffi do çapítulo VII,
Título r, da Con.stltulção e. em pru-ticu!ar, no seu ;Lrt. 97, "" formas <;te ,provimento de cargos, no Plano d'e Cla..ss!fica"Ção decorrente
desta Lei, serão estabelecidns e disciplinadas mediailte nor1nas ,r-e-·
gulamentares espectl'lcas, não se lhes EtlpHeando as dlsposlções a
respeito contidas no Estatuto dos Funcionários Públlcos Civis da
União.
Parágrafo único. O disposto neste artigo abrange os
dores regidos pela legis!a~ão trabalhista.

.servi~

Art. 14. A atual .sist.emá"ticn de c assifi~ação de cargos
considerada extinta. observadas as disposições ·desta Lei.
1

:1rt.. 4_r~

Outrus Gl'ü!.oS. com- c ..t;·:lcterí.stlcas próp:-in..-;, d1!e"
renr.lat"tos dos tel;tricJnad_ú · no o.rt.igu J.nt..o;>-rior. ~~uder5o ser estatn+' ·:dus nu

d:1{jtlf'le:; ~{~ o jU"'Lifkart,;m n.s ne~('~sl
c:vil dC."i Tcrr~t.orlo~: Fl~dt:raLo.;. tnedio.nte

dt~snw:nhradM

liad~s r!1 Admini~~r8.ção

.110 rlu Pocu•r Executivo.
Art. 5.0 Cada Gru;,:; tt•rá .H:~ prúpri.\ cscula dc-r:ivl-~.-. de cla...c;:.Micação, u ~e1· est.lLelecicl<l. pelo Pode-r ExccutivtJ, aL,~ncte~do, !lrlmorc.iin.!mente, aos sc•guinte~o; fator<!.~:
.,!lportâw:l~i J:;. a~ivid[tde

!H!'a_ o

~h·~cnvolvim-e.nto

eco-:·:0·-·

nuco e social do Territó.do Federal;
II III -

c.omple-xidJ.ti<• e r(..;ponsabilidadLs (tl:;

~Ltribuiçôes;

qualificacõe-s :·e(Juerirta.o;; pa:·a o ci·1Srmpe.nho

cta~

atri-

buições.
Pn.rágrn.fo ..:mico. Yú·J haver~l. corre.spondênl.!i:1. entre os nivds dO..;i diverw.s G!:upo:$, par:a qualqurr deito

§ 1.0 A medida que for sendo implantado o novo Plano, os
curgos remanescentes de cada Categoria· cla.o:;sificados con!onne
o slstema-'lde que trata este artigo, pa:.ssarão a lritegrar Quadros
Suplementares .e, sem prejuízo das promoções e acesso que couberem, serão strprimidos, quando vagarem
§ 2. 0 O disposto no parágrafo anterior se a.piica aos empre'(Os permanentes ·cujos ocupantes ja tenham adquirido est&b!ll~
dade.

Art. 15.

Esta Lei entrará em vigor na data ele sua publlcação.

Art. 16.

RevogarmCse

a.o;

disposições em contrário.

Brasil!a, 5~ de julho de 1978; 157.o da l!ndependêncla e 90.0 da
República. - Ernesto Gel6el.

Outubro de 1981

DECRETO-LEI N. 0 1.709. DE 31 DE OUTUBRO DE 1979

DispÕe sobre pag;amenw da. GratificaçãQ de l'rodutivida.de, nos casos que menciona, e dá outras providências.
O Presidente da República, no u.so· das atribuições que lhe confere o artigo 55, item III. da consmutção. clccreta:
Art. 1. 0 A GratificaÇão de Produtividade, instituída pelo artigo 10 •do Decreto>lei n? 1. 445, de 13 ..ele fevereiro de 1976. alterado pelo Decreto-lei n. 0 I. 574, ele 19 de setembro de 1977, e pelo
Decreto-lei n. 0 1..698, de 3 de outubro de 1979, será pag" aos membros do Ministério Público da União, aos do l>'Jnlstérlo Público do
Distrito Federal e dos Territórios e aos Integrantes 'do GrupoServiços Jurld,lcos previsto na slstematica de classificação da Lei
n.o 5.64-5, de 10 de dezembro de 1970. que estr-ç·erem no exercício
das 'a.tribuic;ões inerente;s aos respectivos cargos e!e~vos ou empregos permanentes, nos órgã:as -do Ministério Público, na PrOcuradoria-Geral d~> Faze!lda Nacional, em órgãos. integrantes da
·PNsidência <h1 República ou nos órgãos da adrr,lnistração !eder:l.l
tllreta ou autarquias em que ~ejam lotados.
§ L 0 . A gratificação também será paga:: aos servidotes de que
trata, este artigo quando no exerclcio. n~ administração· !ederal
direta ou autarquias, de cargo em comissão ·do Ministério PúbJ!co.
de eargo em comissão ou função de confin.nça. do Grupci~Direção
e As.sessar~>mento Superiores. de função de nível superior do GrupoDireção e Assistência Intermediárias ou. ainda,. de Função de Assesoramento Superior a que se refere___o artigo~ 12~ do Decreto-lei
n.o 200, de 25 d'e !evereir.o de 1967. com a redação dada ,pelo Decrew-lei n.o 900 de 29 de setembro de 1969. desde que, nessas
hipóteses. haja correlação com as atribuições do respectivo cargo
ffetlvo ou emprego permanente.

§ 2. 0 Par~ efeito deste artigo. ·cons!derai:--se-.ão como de efetivo exercício os afastamentos em virtude d-e:
aJ

férias:

b)

casamento;

c)

luto;·

! 3.0 · O percentual ,médio das grati!l~ações lndlv!dua.!s concedidas em cada ó.rgão serâ de, no máxtmo, 60% (ses.."fnta. por
cento)
Art.. 3. 0 Os crltérros -e ba.ses para a concessão da Grat.i.flcação
de ProdutlvJdade e os corresponden+es percentuais. observadas a.s
normas· co-nstantes deste Decreto-lei, se-rão fixados pelo Ministro
de Estad·o ou autoridade de nível hierárquico rquival~nte aci. qunl'
se vincular cada órgão ou autarquia:.

Art. 4.0 O total percebido pelos servidores a que se refere o
art. 1. 0 , a titulo de vencimento, salário. representação mensàl,
gratificação <)e tunç..'i.o e gra'iflcação .de ·produtividade. não pod'erã
ultrapassar o valor dç limite a que se :ref-ere- o art. 3.0 <,'lo I:>ecreto:e; Í1.0 1. 698. <le 3 de outubro de 1979.
Art. 5. 0 A Gratificação .de ProdutiVidade e a Gratit"ica..çãd de.
1.445~· de 13 d{' .fe-vereiro
je lJ,16, sobre··~ quais incidirá o desc·onto prev1denc1árto, serõ.O
coml)l~tada.s para o cálculo do rrovent.o da ina.tividade do funrion.áriu qne. ab se a.post:ntador· oo:n 35 1 ~rinta e cinco) anos ou mais
df. serviço, esteja ·n-erc€'bL•ndo qualqu~?r d3S aludidas gratlficaç&s.
Ati· ·,'!ade. instituídas pelo De-creto-lei n.n

§ 1. 0 Para os fins do disposto neste artigo, tl tempo de serviço
.-:;erá reduzido de acorct'o com os limites fixados por leis e$peclais
para a aposentadoria voluntári.a. com proventos integrais .
§ 2.0
No ca.so da Gratifi<'.açáo de Produtividade. o valor a
se-r compuktdo é o corr{>,'5}Xl11d(·nt.c à mé_dia. p€"rr.ebld.a n(J.:. 1:! !(1<.1/f'l
me.s.rs imc>di~··.tamente ant.erion's a ct~~ta da apo.sC'niadorw.

Art.. 6. 0 · Flca alteradu o Anrxu VI! dt> Dcr'reto-lei n (i 1. ·145.. t.l(•
13 de f<'vere.iro de 1976-, ·com ·a.•:; rrio"ctífiCa ·.t,p.s pvsteriores. p::tru.-- fin ...

do disposto nést.e Decreto-lei.
Art. 7.'' 0;:. efeit.U.'i financd!o.-, cte~!.e Decre-t·)~iei" vigorarão a
nart1r de lY de jan~::o de 1~80 ~ a d·~ipe·;a decJrrcntc será atendida à conta à as dúta('ões cons~ antl.·.s do-:; Orçament.os da. União
e da.s autarquia.s fc::lep.Js, .suPlemt:"-ntact:l.s, se necc-s..r:;ário, mediante
compensação r:om outras dotações orçamentárias.
1--:;oi

. .. d) ·licença e&Peclal, licenÇa para· ~rat~mento de saúde lit.:ença
a gestante ou-em decorrência de acidente em serviço;
e)
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A~t. 8.0 R~vogadas as àis,:.:Jsíções e-m coutrá'rio, este Decreto-entrará em vigor na data de .:>ua publicação.

Br•sílie. 31 de out.ul>ro de 1979; 158.0 da Independência e 9l.O
da República. - JAO FIGUEIREDO - Petrôniq Portella-

serviço.s obrigatórios pur 1ei;

LEI N. 0 6.823. DE 22 DE SETEMBRO DE 198()

m'issão ou estudo no estrang~tro_ quartd9 o afastamento houver sido autorizado pelo Presidente da República ou M!nistt'o de
Estado·;
g) des1ocg.m.ento em. ob.ieto de servic:o:

Altera. o v;llor do \-'encimeo.to Jnensal dos cargos que
espeocifi{'3., prev~.t.os n.c~ art~ 5..0 da Lei n.o 5 921, de 1973
e dá outras providênc.!as.
'

i)

h) 'indicação() para ministrar ou receber treinamento ou aperfeiçoamento, desde que· o programa seja; promovido DU aprovado
pelo órgã-o a que estiver vinculado o servlctór.
§ 3.0 .A gratl!icação de que trata e:ste artigo não poderá ser
paga cumulativamente com a Gratl!l<:aç&.o de Ath1dade ·nem com
a Represe·ni.ação MenSal do carg_O isol3.do cte proviinento efetivo de
Subprxurador do Ministério Público do DistritO Federal e dos
Terr\tórlos.
Art. 2. 0 A gratificação a qne- se refere--ii _a"rLigo 1.0 será atribuída em função -da. :prociu~ivictade do .servidqr, ·aferida em rtrZão
dos encargw_ assumidos e das ~tlvidades desempenhadas, .inerentes às funções· de Ministério Público, as relativas a defesa ou
representação. judicial ou extrajUdicial, da Fazenda ·Nacional ou
de a:utarquia !edera11 Ou as de apuração;- inscrição e cobrança da
Dívida Atlva. ou, ainda as de consultoria ou ,assessoramento jurídfcos,. inCompatíveis com o exercício da profissão de advogado ou
nnpedltlvas do s.eu pleno desempenho no setor privado rartigos
82 a 85 da Lei n.o 4.215. de 27 de abril de 19ô3l.
§ L 0 -A gratificação individual c:orresponderá a percentuais
de 40% rqüarenta·por cento), 60% (sessenta por cento) ou 80-o/c

loitenta'por cento) do· vencimento ou saláriO fixado para
e-!etivo ou emprego permanente. ocupado pelo se-rvidor.

Q

cargo

~ 2.o 'sé o Servidor não estiver lncompatibilizàdo para o excr..:
cicio da i'! IJfissão de Ad•togado e não firm·ar. camproinlssos de nã_o
a e.J{e-rcer. o percénttral da RratiHca.ção será de até 60% rse_ssenta
por cento).

O Presidente da Repúblféa:
F~ço ~:.tbe:·

que o

Con~ressn

Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte Leí:
Art .. 1.0 O valor dO vencimento mensal fixado pe-lo art. s.o da
Lei n. 0 5.921, de 19 de setembro de 1973, alt<>rado pelo ; 1.o do art.
8.0 do Decreto-lei n.0 1.313, de 28 de fevereiro de ~1974, para os re-

mânescente& ocupantes

~fetivos

de r.argos de Fiel do Tesouro, Te-

soureJr:o-AuxHiar e Tesoureiro, do;; quadros dos Mlnistérios, Orgãos
~ntegro..ntes da· Presidt?ncia da Re-pública e Autarquias, que não !oram inr.Iuídos no s~tema de clas.sificaçãQ de cargos de q_ue trata
a Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de ~970, correspO::ldf:'rá, a partlt
da vigência desta Lel. ao valor atribuldo à RefErência 46 da Escala
de Venc!inentos e Sa:irio.,..:; do Serviço Público -Federal.
Parágrafo ú~ico. 03 runcionirios· que. antes de sereni. 1ncluídos nO" Plano de Classiflcaçã0 dê Cargos;. eram ocupantes de cargo$
referidos neste artigo, sem pre]uizo <!e sua lotação poderão optar,
,no pr.azo de 60 rseB.'lent.a) dias. pelo retorno à situação ~nterior.
éom aplicação do novo valor õe venciment.o, a:·partir da opção.
AJ:.t.

2.~._

A alteraç_ào do valor de Vencimento m-ensal de que
base paTa revlsiio de proventos: do.s aoc

trata. esta Lei servirrá de

sentactos, nas condições r.eferidas.
Art 3. 0 EstaLe: entrará em vigor na data de
quanto aos efeitos !inanceiros.

~ua

publi ·açãú,

ínelu.~;lve

Art. 4.0

Re-vogam::.s·e as.

d!~po.<;içf.~o;:.~

em eontrário.

Brasília, 22 de se-tembro de 19-SO:. 159. 0 da
da Repúbliea: -· João· FigUeiredo.

In~lependência·

e 92.Ç
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LEI N. 0 ~.861, DE 26 DE NOVEJ\IDRO DE 1980
a retribuição de grupos da sfstemá.tica de cla..•idficação de cargos e empreros do Serviço Civil
dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia. e de. Roraima, e dá outras providênCias.
~a

ANEXO IV

(Art. 17 da Lei n.0 6.861, de 26 de novembro de 1980J
Denominaç~

das Gratificações

Indenlzacões

Definição

Bases de Conc'essão e Valore.c.

Gratificaçao Adlc1onal
Tempo de ServiÇo

Vantag-em atribuida no funcionário, por qüinqüênlo de
efetivo exercirlo.

5% (Cl:t:J.CO por cento) do valor do
vencimento do cargo efetivo, até 7
(setel qülnqüênlos

~

I

Indenização devida ao servi ..
dor pelos gastos decorrentes
de representação social Pelo
II _ Grat.lficaç,u, J)ela Represen-1 f'Xercício
nos gabinetes do Gotação de Gablnet.e
v~rnador e dos Secrdúric.s de
1 Governo do:; Territórios Fei derais.

I

Fixada em·

~-egulamento

Vantagem destinada a. retribuir o exercicio além do número de horaS de trabalho es! I I - Gratificação pela Prestação de tabelecido para n Categor:la
Fixada em regulamento
Scrvlç·:> E:,tr&.ordinirio
1 Funcional a que pertence!' o
carg("' ou ex_nprego ocupado pe~
i lo .:servidor
.
IV --· Grat!1!caçã.o pela part.lclpa- ' Vaf;1tag~m destinada a retri- .
cão em órgão de Deliberação buir o. comparecimento às. ses- Fixada em regulamento
Coletiva
! sões de órgi50s colegi~ldo.s. · 1:

I
I

.

!

Denominac;ão da.s Gra.tHiea:çôes
e InJenizaçõe.s ~

v

- Gratificação

calidn.de

Espe~.:1ftl

Definição

Ba.ses de Concessão e Va 1c;,rez

i ·exercicio

Vantagem devida etn r_ace ~a
de Lo- : preca;riedade das condições de.

nos Territórios FeI
i de-rais, exr:luído o d~ Ff'!'ll!"lndn

I

de !'{aranha.

i

j:-agamc:1to rios C<.'l.WS em qur o ser\'!dor se afastar do Território.

j
V!

I

Gratificação -por t.raúalh<) com L.Ldenização devida ao •Se:rvld\'}r
raios X cu .sul.i.Jtfi.nciu..::; radiu··l pelo trc.j,.balho con1 Raios X ou
:~.U."rtS

]

3o~·~ 1trinfa por cento/ ao vn.ror do
vericimeuto ou saló.rio do cargo efetivo ou r·mpregó permanente. nas
Capitais dos Territórios, podendD
elevar-se até 50% (c.inqüenta por
cent.:l), em relação a oUtras locali~ades. conformP. o grau de ino.<:ryi t t1 ~
lidade f~ prt·car·ieâadc das conl1içê)r:.<s
-de vida da rcgi:io, na forma estn.bC'll.'Cida em regulamento, cess::.ndo n

sub.3t~ncf;-,~

··~nin!'l•rvas.

Va;"!;tag(>m de-vlia ao:1

fqnarcnta p.or cento) do valor

ser-v~.dQ

rc;;; de 0:::-upo--out.ras Atividadc.:.. u... Nívci Su Jerior e das

C.UA~·~ol·i-:-.~ de NÍvel Superio:(J<• G: i1;'•li-Pü1icl:1 C!\·E. ,...0!1'!0
e6ti.!.lllll(J i prof:.-s.::.icnal!Z:lçüo,
sujeitando-os à jornada mí-

nima de a ro1to)

40~·

do Y-encirr..ch.to ou .s~1ário IX:rc<.·bidv
pelo ~erviCor, ob~ervada !l. legü::h<'~W
f•.:'(krr..l pi..l'l~:J.cnte.

horas.

~o(: (\'int.c -'!-ll" centoJ tio venr'im<:li.
~o ou .~~l;iric de servidor, dJ.SI:r .•ld;,

~·..!eg:~laçf.:.c

fcdcr.::.r pC:rtlnente.
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Denon1mn.<;ào das Giatificaf'{it

~

Dpflni<:5.o

~.~ lnden1zaçõ~s

VIII -
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IndE"nlza~·~o dt:~tinnda a at"t:11w
dr.'r às dt~.::pc.sns e:..:tr:-wrdin<'trias de :-t!mF;~l~ação c pou.'i:t-

Diârin~:;

da, durante o periütlo <iP dt··;-:
Iocameilto t-vr:nt.uJ.l u~) sen ~
dor da rcrpf..'dlva sed~·. cm oi)-

F'i:ecd~

;·m regulamento

F'ix:~.tla

( m :·t~gul::tm~Ilt<>

.i€"lo ·de servfçD.
J:ld~l~i:t.a1;úv dest.l.nuda

. l('iO ds.s

IX

~-

mudança
Ajuda de C".usto

cw c··.r."·-

.:::espQ."'~~ dt.· v)~fH.m.
·1..' instala~·ào,

de . tran.:: porte.

excetll

dv'

::.ervidür

mnndado ..;ervi'" C'lll nova scrie.
em termos de pPrnwnPnc.ia
, definitiva.
Inc!E>t'dzaç-:lo. dC'vid~i. ao ·servidor que St' de&locar· d:~. sede e~n

X -· Tran..<;portp

XI -· Gratificac·ão

Espectais·

por

objcb dE>' serviço, compr€'endendo pa.<.;:mgem de ida e volta.
p:1r v!a ~érea ou terre~t.re.
Devida aos sc.n'IC. orr.s pertell- \
t centes à.s. Catcgon:ts FunciiJ- 1
I n::lis
do Grupo-Políc-ia. c.:.vil:
dos Territ.úric." Federais. pehB ·
Optraçõrs [ peculia.ridadcs de ex~rcicio dLcorrent.c-e.; da il;~gral e exelu:siva dedicaçãv as a~ivid<.tdes J\)
cargo c nscos n. que eaíu;t .~:1.iriWs.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 105, de 1981 (Complementar)
(N• 60/75, na Casa de origem)

Altera. dispositivo da Lei Complementar .n.o 1, de 11 de
novembro de 1967, que '-estabelece ll"ef.iuisltos mínimos de
população e renda pública. e a forma de consulta prévia
às populações locais, para .a criação de novos munieípios".
O Congre&SO Nacjonal decreta:

Art. 1.0 O art. 2.o da Lei Complementar n.o 1, de 9 de novembro de 196•7, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 2.0 Nenhum município será criado sem a verificação da existência, na respectiva área territorial, dos
seguintes requisitos:
I :._ população estimada superior a 7.000 (sete mil)
habitantes ou não inferior a um mlléslmo da existente no
Estado;
II - eleitorado não inrenor a 10% (dez por cento) da
população;

m- centro urbano já ccnstituido, com número de
casas superior a 200 (duzentas); e
IV - auecadação, no último exercício, de, no mínimo,
um mHésimo da renda estadual de Impostos.

§ 1. 0 Não será "permitida a criação de municiplo desde
que esta medida importe, para o municipio ou munlcipiOO"
de origem, na perda dos requisl,tos exigidos na. presente lei

complementar.

§ 2. 0 Na. verificação do minlmo exigido no Inciso IV,
poderá ser admitido, para. efeito de limite de cálculo, na.
área considerada, também o produto da arrecadação do
lmpooto de que trata -o Inciso rx· do art. 21 da constituição
Federal.
§. 3.0 Os requisitos previstos nos incisos I e m deste
artigo serão apurados pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e EstOJtís.tica; no inciso II, pelo Tribunal Regional Eleitoral do respectivo Estado; e no inciso IV, pelos
ó~ fazendários estadual e federal.
§. 4.0 As Assembléias Legislativ.a.s dos Estados .requisitarão, dos órgãos de que trata o parágrnto anterior, as
informações sobre as condições referidas nos incisos I a IV
e no § 1.0 deste artigo, as quais serão prestadas no prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento
do pedido.
§ 5.° Ficam dispe.n.sadas das ·exigências previstas nos
ine!sos I e IV deste artigo:
a) a.s áreas ter.ritoxiais que abrigarem centros u!"lbanos
edificados para susLentação de obras, Indústrias Ol" serviços
de grande vulto, com mais de 500 (quinhentas) casas 4otada.s de infra-estrutura sanitária atestada pelo Ministério
do Interior;

Fh::Lda cm !'egulamento

(~.)rrC'sro!Hif·nLe a 60~:-, l:-:es~<.·nta por
(~e!1ti,. 1 do vf ncimento d<J cargo efetiH. na ion1::t (lstabeleclda em re·il.tllnmr::·,t~,.t, sendo incompativcl a sua.
;a·rc-~llt,".i.-0 r-Jm <1s da Gntlficaçã.o
:Jt'h Prt~$~a~,<to d,· Servh:o Extraor-

,.n ~l 'trio

o) as áreas terr!,toriais a serem elevadas à categOria
de município como estância hidromlnernl 1 baJ.neá,p.a QU
climática, desde que a Empresa BrasHeira de Turismo EMBRATUR ataste a categoria de estância e a exlstêllcla
de pelo menos 250 (duzentos e cinqüenta) leitos de nivel

turístico:"

Art. 2.0 Esta Lei complemetnar entra em vigor na. data de
sua. publicação.
Art. a.o Revogam-se as dispooições em contrário.
.~EGISLACAO

CITADA

LEI OOMPLEMiElNTAR N. 0 1, DE 9 DE NOVEMBRO D!E 1007

Estabelece ... .-equlsitos mínimos de ,população e rrenda

pública. e a forma de consulta prévia às populaçÕes locais.
para a ·criação de novos município&

Art. 1.0 A criação de municipio depende de Lei EstaduBJ! ..._ue
será precedida d~ comprovação dos requisitos est..:ibelecidos nesta
Lei e de consulta às populações \nteressada.s.
Parágm:fo unico. o Prooosso de crio.ção ue ;munieiplo terá
inicio mediante representação dirigida à AB.sembléia. Legislativa,
assinada, no mín-imo. por 100 (c-em) elettores, residentes ou domiciliados na área que se deseja. desmembrar. com as respectivas firmas reconhecidas.
Art. 2.0 Nenhum munlcipio oorá criado se:m a. verificação da
existência, na respectiva área terr~torial, dos seguintes requisitos:
I - população estimada, superior &. 10.000 (dez mil; hBJ!Jitantes ou não inferior a 5 (cinco) milésimos da. e'li&tente no Estado.
II - eleitorado não Inferior a !Oo/, (dez por cento) da população;
m - centro urbanc já constituldo. com número de. ca;sas superior a 200 (duzentas);
IV - avreeadação, no últuno exercicio, de 5 (cinco) mllé.simos da receita estadual de impostos.
§ 1.0 Não será per:mltida a criação dé muruciplo, desde que
esta. medida. importe, para o munleipio ou munlcipios de origem,
na. per4a. dos requisitos exigidos nesta lei.
§ 2.0 Os requisitos dos incisos I e m serão apurados pelo Ins·
tituto Brasileiro de Geografia. e Estatística, o de n.o II pelo Tribunal Regional Eleitoral do respectivo Estado e o de n.O IV, p&!o
órgão fazendário estadual.
§ 3.0 As Assemb!éla;s Leg!sla;tivas dos Estados requls1tarão,
dos órgãos de que trata o pacrágrafo aruterior, as informações sobre
as condições de que tratam os incisos I a IV e o § 1." deste a.rtlgo,
as quais serão prestadas no prazo de ro (sessenta) dias, a contar
da data do reeeblmentó.
Art. 3.0 As Assembléias Legislativas, a,tend!d·as a.s eltlgênclas
do aa-tigo anterior, determinarão a. realização de plebiscito pa.ra.
coruulta à população da. área territorial a. ser elevada à categoria
de munie!pio.
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Parágrafo umco. A forma da consulta pleblscltârla será regulada mediante resoluções expedidas !>€los Tribunais Reglo.nals
Eleitorais, respeitados os seguintes preceitos:
I - residência do votante há mais de 1 (uml ano, na área a
ser d-esmembrada;
H - cédula oficial, que conterá as palavras ''Sim" ou "Não"
indicando respectivamente a- aprovação ou rejeição da cria-ção do
munlciplo.

Outubro de 1981

CONS'ITI'UIÇAO DA REPúBLICA F'ElDERA'IWA DO BRASIL
Constituição do Brasil, de 24 de ]!melro de 1967, com a redação
da-da pela Emenda Constituciona~ n.o !, de 17 de outubro de 1~9

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o IYI'C/I)AI/DE-I/309/680.4 (B46)
(F21), DiE lO DE DEZEMBRO DE 1980, DO SE:NHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS RELAÇõES EXTERIORES.
A Sua Excelêpcia o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo,
Preisdente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência· o anexo
texto do Acordo sobre Transporte Aéreo entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em Bruxelas, em
19 de setembro de 1980.

Art. 21. Compete à União Instituir imposto sobre:
I - Importação de produtos estrangeiros, faculta-do ao Po<ler
Executivo, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar-lhe as alíquotas ou as bases de cálculo;
II - exportação, para o estrangeiro, de produtos na-clonais ou
nacionaliza-dos, observa-do o disposto no final do !tem anterior;
III - propriedade territorial rural;
IV - renda e proventos de qualquer natureza, salvo ajuda de
custo e diárias pa·gas pelos cofres públicos na forma da lei;
V - produtos Industrializa-dos, tambêm observa-do o disposto
no f.inal do item I;
VI - operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores moblllârios;
VII - serviços de transporte e comunicações,. salvo os de natureza estritamente municipal;

2. Trata-se do .primeiro acordo do gênero concluído entre os
dois Paises, o qual possibilitará o estabelecim·ento e controle das
ligações aéreas helgo-brasllelra.
3. O Acordo segue, em linhas gerais, o padrão dos demais
firmados· pelo Brasil com outros países em matéria aeronáutica,
incluindo um Anexo, Quadros de Rotas brasil·eiras e belgas, .e um
ProtoColo de Assinatura.
4. Tendo em vista a natureza desse Acordo, faz-se necessária a sua ratificacão formal, após aprovação pelo Congresso Nacional, conforme ó disposto no Artigo 44, Inciso r da Constituição
Federal.
·
5. Nessas circtmstâncias, submeto à el-evada consideração de
Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, para encaminha.mento do texto do citado Acordo à aprovação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência,
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. R. S. Guerreiro.

VIII - produção, importação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos OJl gasosos e di!
energia elétrlca, Imposto que Incidirá uma só vez sobre qualquer
dessas operações, excluídas a incidência de outro tributo sobre
elas; e
IX - a extração, a ·circulação, a distribul'ção ou o oons~o
dos minerais do Pais enumera-dos. em lei, imposto que Incidirá
uma só vez sobre qualquer dessas o_perações, observado o disposto
no final do Item anterior.
§ 1.0 A união poderá Instituir outros impostos, além dos mencionados nos itens anteriores, desde que não tenham fSJto gerador
ou base de cálculo Idênticos a-os dos previstos nos atllgos 23 e 24.
§ 2.o A ·União pode instituir:
I - contribuições observada a faculda-de prevista no Item I
deste artigo, tendo eni vista inte.t.:venção no dominio econômico _ou
O·interesse de categorias profissionais e para atender diretamente à
par.te da União no custeio dos encargos da previdência social;
n - empréstimos compulsórios, nos casos especiais definidos
em lei complementar, aos quais se aplicarão as disposições;

............... ..... .......
~

~

·-·~~h

..... ·-· . ....
~

~,···

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

rA Comissão de Constitu~ão e Just~a.!

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 37, DE 1981
(N9 87/89, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo sobre Tranfi.porte Aéreo Regular, firmado entre o Governo da República, em Bruxelas,
a 19 de setembro de 1980.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o texto do Acordo sobre Transporte
Aéreo ftegul.ar, firmado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o GOverno do Reino da Bélgicã., em Bruxelas, a 19 de
setembro de 1980.
Art. 2. 0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua. publicação.
MENSAGElM N.0 668, DE 1980.
Excelentíssimos Senhores Membros do -Congresso Nacional:
Em conformidade com o- disposto no art. 44, Inciso I, da C'onstituição Federal, tendo a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
tio Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o tex·to do
Acordo sobre Transporte Aéreo Regular, firmado entre o Gov.emo
da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Bélgica, em Bruxelas, a 19 de setembro __ de 1980.
Brasília, 29 de dezembro de 1980. -

.João Figueiredo.

ACORDO SOIÍRE TRANSPORTE M:REO R>EGULA!R

o Gm·erno da República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino da Bélgica, de agora em diante denominados "Partes Contratantes",
SENDO Partes da Convenção_ sobre Avi:;tção Civil Internacional subscrita em Chicago a 7' de d_ezembro de 1944.
DESEJA..>roo concluir um Acordo sobre Transporte Aéreo Regular, complementar à mencionada Convenção, para o fim de
estabelecer_ serviços aéreos entre e além seus respectivos territórios,
ACORDARAM o seguinte:

ARTIGO I
Definições
Pa.ra o propósito de aplicação do presente Acordo e qualquer
Anexo:
1. o tenno "Convenção" significa a Convenção sobre Aviação Civil Internacional ab_erta para assinatura em Chicago, no
dia 7 ·de dezembro de 1944, e inclui qualquer Anexo adotado sob o
Artigo 90 dessa. Convenção e qualquer emenda desses :Anexos ou
Convenção co:nforme seus Artigos BO e 94, os quais foram adotados
por ambas a.s Partes Contratantes;
· 2. o termo "Autoridad·es Aerol:!áuticas" significa, no caso da
Repúbllca Federativa do Brasil, o Ministro da Aeronáutica e qualquer peSsoa ou órgão autorizado a exercer quaisquer funções, desempenhadas no presente pelo Ministro, ou outras funçõ~s .similares, e, no caso- do Reino da Bélgica, o rvlinistro responsável pela
Aviação Civil ou qualquer pessoa ou órgão autorizado a exercer
quaisquer funções desempenhadas no presente pelo :Ministro ou
outras funções similares;

S. o termo "empresa aérea de.signada" significa uma empresa aérea .9-ue tenha sido designada e autorizada de acordo com o
Artigo II do presente Acordo;
. 4. o ~ermo "território" em relação a um Estado terá o significado estabelecido pelo Artigo 2 da Convenção;
5. os ternws "serviço aéreo", "serviço aéreo internacional"
"empresa aérea" .e :pouso. té_cnico", têm, respectivamente, os sig~
nifi~dos que lhes. sao atnbuidos no Artigo 96 da Convenção. com
relaçao ao termo ·•serviço aéreo", este tem ainda o significado que
lhe é atribuído pela definição de serviço aéreo regular, conforme
adotad'l pelo Conselho da OACI, em 1952, com as notas a-dotadas
pela 2.a Conferência de Transporte Aéreo;
6. os termos "equipamento d-e aeronaves", "suprimento de
aeronaves" e "partes sObressalentes" terão, respectivamente os significados estabelecidos no Anexo 9 da Convenção, que foi 3.ctotada
por ambas as Partes Contratantes;
7. o termo "tarifa" significa o preço a s.er pago pelo transporte de passageiros e carga e as condições sob a.s quais os preços_
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são aplicados, incluindo preços e co:tdições de age~ciamento e ~u
tros .serviços auxiliares, mas excluindo remuneraçoes e condiçoes

de transporte de malas pootai.s.
ARTIGO II
Dtesignação da Empresa Aérea

1.
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Qualquer dos serviços convencionados poderá ter início

imediatamente ou em data ulterior, a critério da. Parte Contratante à qual os direitos tenham sido concedidos, mas não antes
que:
a) a parte Contratante, à qual os djreitos tenham sido. con-

cedidos, tenha designado uma empresa aerea de sua nacionahdade
para a.s rotas especificada.s;
b) a Parte Cont•atante que conc-ede os direitos tenha expedido a necessária licença de funcionamento à empresa designada,
obedecidas as di.sposições do parágrafo 2 deste Axtigo e as do Axtigo v,r.

2. As Autoridades Aeronáuti_cas de uma das Partes contratantes podem solicitar à empresa designada da outra Parte <Jontratante para fazer prova de que estã qualificada e de que preenche as condições prescritas nas leis e regulamentos normalmente

aplicáveis a empresas de transporte aéreo internacional.

3. As Partes Contratantes reservam-se a faculdade de substituir, por outra empresa aérea nacional, a empye.sa aér_ea originariamente designada. A nova empresa aérea. aplicar-se-ao todas as

di.sposições do presente Acordo e seu Anexo.

ARTIGO ID
'Facilidades à Navega~,ão
1. com o fim de ev~tar práticas discrimnatórias e assegurar
igualdade de tratamento, fica estabeleci-do que:
a) a.s taxas e outr.as' gravames que UID:a das Partes Contratantes imponha ou permita sejam impostas à empresa designada
pela outra Parte Contratante para. uso de a_er_oporto.s e outras facilidades n::;o serão sup.er!or·a.s às taxas e aos gravames cobrados
das aerohave.s de sua bandeira, empr-egadas em serviços internacionais semell1antes, pelo uso de tais aeroportos e facilidades;
b) o.s combustíveis, óle.os lubrificantes e peças sobressalentes
introduzidos no t-erritório de uma Par'e CID1tratante, ou postos a
bordo de aeronaves da outra Parte COntratante nesse território,
quer diretamente por uma -empresa por esta d-esignada, qu-er por
conta de tal empresa, e destinados unicamente ao uso de suas aeronaves nos serviços conv~enc:·onados, gozarão do tratament.o dado
às empresas nacionais qu-e r.ea1izam i·ransp.orte aéreü internacio-

nal, no que diz respeito a direitos aduaneiros, taxas de inspeção

e/ou outros direitos e gravames nacionais;
c) as aeronaves de uma das Partes Contratantes utilizadas na
exploração dos servlços convencionados, e os combustíveis, óleos
lubrificantes, equipamento no:::-mal e peças s~bre.ssalentes para. a
manutenção e reparação, das aeronaves utilizadas, bem como as.
provisões de bordo, compre-endendo alimenbJs, bebidas e tabaco,
enquanto em tais aeronaves,, gozarão de isenção de di:rei+os aduaneiros, taxa de inspeção e. direitos ou taxas sem·elhantes no território cta: outra Par:te Contratante, mesmo quando utilizados ou
consumidos em vôo sobre o referido território;
2. O.s bens enull1erados no parágrafo -preCedente e objetos da
isenção pelo mesmo estabelecida, não poderão ser desembarcados
da aeronave no terri"ório da outra Parte Oontratante sem o consentimento de sua.s autoridades adunaeiras, e ficarão sujeitos ao
controle d-essas autoridades, enquant.o não utilizados pela empresa.
3. O.;; pa.ssage:ros, bagagens e mercadorias eln trânsito pelo
território de uma Parte Contratante e que permanecerem na área
do aeródromo que lhes é r·ese-rovada, serão submetidos apenas ao
controle estab-elecido para essa área. As bagagens e ·mercadorias
em trânsito direto serão isentas de direitos, taxas ou gravames
aduaneiros.
4. O abastecimento :de combustíveis e óleos lubrificantes, no
território das Partes Contratantes, em relação M aeronaves que
realizam os serviços convencionados, .será autorizado, segundo o
tratamento que for dado à empresa nacional que realize serviço
semelhante, à condição de que seja assegurada nO território da
outra Parte a reciprocidade de tra~amento.
ARTIGO IV

Cumprimento de Leis e Regulamentos
1. A:; leis e regnlamentos de uma das Partes Contratantes,
relativamente à entrada, permanência ou saída de &eu território,
de aeronaves empregadas em navegação aérea internacional, ou
a operação e nav•egação de tais aeronaves dentro de seu terri"ório, serão aplicáveis às aeronaves da empresa aérea designada da

outra Parte contratante e serão cuinpridas por- tais aeronaves na
entrada, permanência ou saída do território daquela Parte Con-

tratante.

2. As leis e regulamentas de uma Parte Contratante, relativamente à entrada, permanência ou saída de seu território, de
passageiros, +ripulantes, ou c.arga, inclusive a regula...mentação .relat:va à entxad'l, imigração, passaportes, alfândega e quarentena,
serão cumpridos na entrada, permanência ou saida do território

daquela Parte Contratante.

·ARTIGo V
Certificados e Licenças
1. Certificado de aeronavegabilidade, certificados de habilitação e licenças expedidos ou revalidados por uma Parte Contratante e a:nda em vigor, ·serão reconhecidos como. válidos pela
outra Pare Contratante para o fim de exploração· d.as rotas e
.serviços convencionados no pre.s-ente Acordo, d·esde quos requisitos para emissões ou revalidação desses certificados ou licenças
sejam iguais ou superiores aos padrões mínimos -estabelecidos pela
Convenção. ~
2. Cada· Parte Contratante reserVa-se o direito de não reconhecer, para o propósito de sobrevô-o de seu territ-ório, certificados de habilitação ou lic.enças fornecidos a seus próprios nacionais,'" pela outra· Parte Contratante.

Mli!'IGO V1
Devogado. Suspensãlo e Estabelecimento de Condições

cada Parte Contrata:nte reserva-se a faculdade de negar
de uma empresa desigpada, ou revogar a licença de funcionamento a uma empresa aérea de.signada pela outra Parte Contratante, quando não julgar .suficientemente compro-vado que parte preponderante da propriedade e o controle efetivo da referida
empresa estão em mãos de nacionais da outra Parte contratante.
ou estabelecer as condições que julgar apropriadas para o seu funcionamento como empresa. aérea: comercial.
1.

~celtaç.ão

2.

A empresa designafra poderá ser multada pe:as autorida-

d'es da outra Parte .Contratante, na forma do ato de autorização
de seu funcionamento j uridico, ou ser sua licença de funcionamento .s11.spensa, no todo ou em parte, pelo perfodo de 1 (um) mês

a 3 (três) meses.

~

a) nos casos de inobservância das leis e regulrunentos referidos nô Artigo V deste Acordo e de outras normas governamen-

tais estabelecidas para o funcionamento de empresas aéreas desig-

nadas;
b) q~ndo a:s aeronaves utilizadas nos serviços: convencionados não sejam tripuladas por pessoas que possuam respectivamen-

te a nacionalidade de uma ou outra Parte Contratante, exeetuados os casos de adestramento do pessoal ri.av>egante, por instruto-

res devidamente autorizados pelos órgãos Competentes da Parte
Contratante que designou a empresa e durante o período de ades-

tramento.
3.

Nos casos de reincidência das lnfrações constantes do item

4.

A revogação constante dos itens I e 3 deste Axtlgo será

s:nterior, a licença poderá ser revogada.

aplicada após consulta com a outra Parte Contratante. A consulta
terá início n1.II!l prazo de 6(} (sessenta) dias a partir da respectlvSl

notificação.

AlRTIGO WL

ConsultaS
1. Dentro de um espírito de estreita cooperação as Autoridades Aeronáuticas de -ambas as Partes .Contratantes consulta:r-.se-ão
periódica e informalmente com vistas a assegurar a aplicação e

cumprimento satisfatório das disposições do presente Acordo e seus

An·exos.
2. Pa:ra discussão da ap,icação, interpretação ou mod-Ificação

deste Acordo, seu Anexo. Quadro de Rotas e Protocolo de Assina-

tura, pode uma das Partes promover, em qualquer tempo, uma

consulta que terá início num prazo de 60 (sessenta) dias a partir
da data da respectiva: not!flcação, e seus resultados entrarão em

vigor come .segue:

a) as modificações feitas ao texto deste Acordo entrarão em
vigor na conformidade d<l Axtigo XIII;
b) as mod!flcações ao Anexo Quadro de Rotas e Protocolo

de Assinatura entrarão em vigor d'epois de confirmados por troca

de Notas Diplomáticas.

AlRTIGO Vlili

Arbitragem

1. Se surgir qualquer disputa entre as Partes Contratantes,

relativamente à interpretação ou apUcação

~o

l?resente. Acordo,

~ ...
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Partes Contrata;ntes se esforçarão, em primeira Instância, para
resolver a disputa em negociação~ entre as Partes~
2. a) Se as Partes Contratantes não chegarem a acordo por
negociação entre as Partes, podem concordar em submeter w: dis9uta
à decisão de uma pessoa ou órgão; se assim não concord-arem, a disputa será, a pedido de qualquer das Partes, submetida
à decisão de um tribunal de três árbitros, um a ser nomeado por

cad"' Parte Contratante, e um terceiro a ser designado pelos dois
assim nomeados. Cada Parte Contratan.te_ nomeará um árbitro
dentro de um período de 60 (sessenta) dias da data de recebimen-
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ANEXO 1
SEÇAO I
Concessão e Direitos
Cada Parte Contratante concede à outra Parte ContrMante
os direitos especificados no presente Acordo com·· o propósito de
estabelecer serviços aéreos nas rotas especificadas no Quadro de
Rotas do presente Acordo doravante respectivamente referidos
como "serviços convencionadOs" e "rotas especifica !ias".
SEÇAO H

to, por qualquer das Partes Contratantes. do reviso dado pela ou-

tra Parte Contratante, por via diplomática, solicitando arbitragem da disputa por tal tribuna.! e o terceiro árbitro será nomeado
dentro de um período "'dlcional de 60 (ses.senta) dias.
bl Se qualquer das Partes Contratantes deixar de nomear um
árbitro dentre> do período específiCIO, ou se o tetcelro ánbitro
não for nomeado dentro do período especificado, o Presidente do
Conselho da Organização Internacional de Aviação Civil poderá
ser solicitado, por qualquer das Partes OOntra:tantes a designar
um árbitro ou árbitros, segundo o caso exija.
c) Em ambos QS. casos, o terceiro árbitro será nacional de um

terceiro estado e :>tuará como Presiden.te do tribunal arbitra.!.
3. Cada Parte Contr,.tante será responsável pelas despesas
relativas ao árbitro que designar, be·m_como as relativas à.s demais
pessoas necessárias à.s atividades desse_ mesmo árbitro e ambas as
Partes Contratantes pagarão em partes Iguais todas as outras

Direitos e Autorizações
1. Subordinada ao estabelecido no ;presente Acordo, a empresa aérea de cada Parte contratante utilizará os segnintes direitos:
a) de ..tesembarcar e embarca:r passageiros carga e mala postal
originados no território da outra Parte Contratante ou a ele desti-

nados;

b) de sobrevôo de seu território. pela empresa designada da
outra Parte Contra:_tante, com ou sem pouso técnico nas rotas
constantes do Quatro de Rotas.

2. O estabelecido precedentemente nesta Seção fica •uje!to,
no .seu exerciclo, às condições_ previstas na seção
SEÇAO ITI

As Parte.s COntratantes enviarão seus melhores esforços,

dentro dos limites de seus poderes, para pôr em vigor o parecer da
comissão escolhida.

a ser oferecida nos serviços acorda "'os,
pelas emv sas .designadas das Partes Contratantes sará acordada
1.

A capacidadfd total

ou aprova
pelas Autoridades Aeronáuticas· das Partes Contratantes antes do inicio doas operações e dai em diante de acordo

AR-TIGO IX

com a demanda prevlsivel do tráfego.

Efeitos de um Acord<> Multilateral no presente Acord<>
Send<:> concluído um Acordo multllateral relativo ao transporte aéreo ratificado por ambas as Partes, o presente Acordo será

emenda-do para se harmonizar oom as normas de tal Acordo mul-

tilateral.

ARTIGO X
Denúncia do Acordo
1. O presente .Acordo vigora:rá por temp'
teter1.1inado.
2. · QY.alquer Parte oontratante pode, a qmuquer tempo, notificar à outra o seu desejo de denunciar o presente Acordo. Tal
notificação será comunicada simultaneamente à Organização de

Aviação Civil Internac!ons:l. Sendo feita tal notificação, o presente Acordo terminará 12 (doze) meses depois do recebimento da
notificação pela outra Parw Contratante, a menos que a noti-

ficação de denúncia seja retirada de comum acordo antes de expira:do esse período._. Na ausência de confirmaç.ão de recebimento
pela outra Parte Contratante, a notificação será considerada c_?-

2.

Os serviços acordados a:· serem operados pelas empresas

designadas das Partes Contratantes terão como objetivo principal
o oferecimento de uma Capacidade adequada para atender à. de-

manda de tráfego entre os territórios das &uas Partes COntratantes ,::t um razõâVél coeficiente de aproveitamento.
3.

Cada Parte Contratante assegurará às empresas designa-

das de ambas as Partes Contratantes justa e igual oportunidade
para operarem os serviços acordados entre seus respectivos terri-tórios, a fim de que possam alcançar igualdade e benefício mútuo,

em princípie> pela divisão eqültativa da

c~pac!dade

total entre as

duas Partes.
4. Cad-a Parte C'ontratante e sua empresa designada levarão
em consideração DS interesses da outra Parte COntratante e sua:
-empresa "designada, a fim de não afetar indevidamente os serviços

operados por esta última.

ARTIGO XI

5. Se as Partes Contratantes não puderem concordar com ·a:
revisão da capacidade a ser oferecida nos serviço.s aco_t_cla._doll, a
capacidade que pode ser o~erecida pelas empresas designad'as- das.
Partes Contratantes não excederá a capacidade total, inclusive as
variações sazonais, previame-nte a:cordada.

Registro do Acordo na OACI

SEÇAO IV

mo recebida 14 (quatorze) dias após o recebi.Jllento da notificaçae>
pe'a Organização de Aviação Civil Internacwnal.

o

presente Acordo e suas emend-as, inclusive qualquer troca
de notas serão registrados, por qualquer das Partes Contratantes

na Organização de Aviação Clv!I Internacional.
ARTIGO XII
Revogação de Licenças

o presente .Ac.ordo substitui _as licenças, privilégios e concessões existentes à data de sua entrada em vigor, outorgados a qualquer. título_ por uma das Partes contrata:ntes em fav<lr de empresa
aérea da outra Parte Contratante.
A!&TIGO

xm

Vigência

Este Acordo entrará em vigor depois de cumpride>s os procedimentos constitucionais de cada uma das Partes tontrMantes,
mediante notificação por via diplomática e a partir da data última dessas notificações.
Em fé do que, os Plenipotenciários acim:l: indicado.s assina-

ram o pres~nte Acordo e nele apuseram seus selos re3pectivos.
Feito em Bruxelas, aos 19 dias _do mês de setembro de 19·80,
em dois exemplares, nQs idiom_as português e francês, sendo ambos

os textos Igualmente autênticos.
·
Pelo Governo da R€pública Federativa do Bras!:: Ramiro Saraiva. Guerreiro.

Pelo Governo
Nothomb.

~eguinte.

Capacidade

despesas da atividade do tribunal inclusive as do Presidente.
4.

m,

do

Relno

da

Bélgica:

Charles-Ferdinand

Tarifas

. . 1. A.s tarifas a serem aplicadas pela empresa de uma Parte
Contratante pa.ra o tra:nsporte de ou para o território da Qutra
Parte Contratante ser_ão e.stabe:tecidas em nível razoável_ levando
na devida conta todos os· fatores relevantes, inclusive o custo da
operação, lucro razoável e as tarifas d'e 'Outras empresas.
2. As tarifas mencionadas no _parágrafo 1 desta Seção serão
acordadas, se passivei, pelas empresas designadas de ambas as
Partes Contratantes em cDn.sulta com outras empresas operando
a totalidade ou parte da ro_ta1_ e tal acordo será alcançado, quando possível, através do mecanismo tarifário da !ATA.
-- 3. As tarifas assim acordadas serão submetidas -à aprovação das Autoridades Aeronáuticas da.s Partes Contratantes pelo
menos 30 (trinta) dias. antes da data da proposta para sua vigência; em casos especiais esse prazo poderà ser reduzido se
assim Concordarem as· referidas Autoridades.

4. Se as empresas de-signadas não pud-erem concordar com
qualquer daquelas tarifas, ou se por alguma razão as tarifas não
puderem ser fixadas de acordo com O parágrafo 2 desta Seção, ou

se durante os primeiros 15 (quirtze) dias dos 30 (trinta) dias

mencionados no parágr3.fo 3 desta Seção as Autoridades Aeronáuticas de mp._a Parte Contratante informarem seu desacordo

com qualquer tarifa acordada na conformidade do parágrafo 2
desta Seção, a:.s Autoridades Aeronáuticas das Partes Contratantes tentarão determinar a tarifa mediante acordo entre eles. ·
5. Se a Autoridade Aeronáutica de uma Parte COntratante
não puder concordar com a aprovação de qualquer tarifa que
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lhe for submetida na conformidade do parágrafo 3 desta SeÇão
ou no estabelecimento de qualquer tarifa na conformidade do
parágrafo 4, tal tarifa não entrará em vigor.
6. As tarifas estabelecidas na conformidade desta Seção permanecerão em vigor até que nova3 tarifas sejam estabelecidas
na conformidade dos termos desta mesma Seção.
SEÇAO V

Estatísticas
As autoridade Aeronáuticas de qualquer das Partes C<mtratantes fornecerão às Autoridades Aeronáuticas da outra Parte,
a pedido destas, periodicamente ou a qualquer tempo, ou dados
estatísticos que forem considerados nec-es.sartos para a verificação
de cDmo está sendo utilizada, pela empresa aérea designada da
outra Parte Contratante. a capacidade oferecida segundo a cláusula de capacidade. Esses dados deverão conter todos os elementos necessários para fixar -o volume do tráfego, bem como sua
origem e destin-o.
SEÇAO VI
Horários e Freqüências
Os horários deverão indicar o tipo, modelo e configuração das

aeronaves uti!izadas, bem como a freqUência dos serviços e escalas, e serão submetidos pela · empresa aérea designada de cada
Parte Contratante às Autoridades Aeronáuticas da outra Parte
Contratante 30 {trinta) dias, no mínimo, ante~ da data prevista
para .sua vigência. Tais horários deverão ser aprovad-os dentro
do· praz.o acima indicado, a menos que- envolvam alteraçã-o de
escalas ou de capacidade em desacordo c.om o que está especificado neste Anexo.
SEÇAO VII
Alterações no Quadro de Rotas
1. As seguintes alterações nas rotas não dependerão de prévio aviso entre as Partes Contratantes, bastando a respectiva notificação de uma à outra Autoridade Aeronáutica:
a) inclusão ou supressão de pontos de. escala no território da
Parte Contratante que designa a empresa aérea;
b) omissão de escalas no território da outra Parte Contratante e de terceiros países.
2. A alteração das rotas convencionadas pela inclusão de
ponto de ,escala não previsto no Quadro de Rotas, fora do território da Parte Contratante que designa a empresa aérea, fica
sujeita a acordo prévio entre as Autoridades Aeronáuticas de
ambas as Partes.
ANEXO 2
PROTOCOLO DE ASSINATURA
No curso das negociações que se realizaram no Rio de Janeiro.
no período de 22 a 23 de abril de 1980, as Delegações das duas
Partes Contratantes concordaram éom os seguintes pontos:
1. A empresa designada pela Bélgica pode operar:
a) uma !reqüência semanal, com aeronaves do tipo 00-10
ou simllar, oom a configuragão constante do certificado de matricula dà aeronave, podendo embarcar ou desembarcar em território brasileiro 150 (cento e cinqüenta) passageiros, provenientes ou destinados à Bélgica em cada vôo;
b) uma freqUência semanal, com o equipamento anteriormente mencionado, com pauso exclusivamente técnico em território brasileiro. A fr-eqüencia comercial pode, igualmente, embarcar ou desembarcar em território braslleiro 5.000 (cinco mil)
quilos de carga, provenlente.s ou de.stinados à Bélgica, em cada
VÔO~

2. A empresa designada pelo Brasll pode operar:
a) uma freqüência semanal, com aeronaves tipo DC-10 ou
similar, com a configuração constante do . certificado de matricula de aerOnave, podendo embarcar ou desembatcar em território belga 150 (cento e cinqüenta) passageiros, provenientes 'ou
destinados ao Brasil, em cada vôo;
b) uma freqüência semanal, com o equipamento anteriormente mencionado, com pouso exClusivamente técnico em território belga. A freqüência comercial pode, igualmente, embarcar
ou desembarcar em território belga 5.000 (cinco mlll qullo.s de
carga, provenientes ou destinados ao Brasil, em cada vôD.
3. As Partes c-ontratantes reconhecem que entre os direitos
COJ:J.cedidos nas Seções. II e III do Anexo ao Aoordo sobre Trans-
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porte Aéreo a.ão s-e inclUi o tráfego entre o território da outra
Parte e terceiros paises não constantes do Quadro de Rota.s: (6.8
liberdade).
4;. O direito .rellat!vo ao abastecimento de comhustível.s e
óleos lubrificantes, a que se refere o parágrafo 4 do Artigo III
deste Acordo, poderá ser exercí9-o pela empresa aérea designada
de uma das Partes Oontratentes, em reciprocidade ao direito
exercido pela. empresa da outra Parte COntratante, mesmo que
não esteja operando 03 serviços convencionados.
5. A empresa de,!gnada pela· Bélgica pode pousar no Aeroporto do Recife, rumo sul, para desembarcar passageiros na
freqüência que opera com direitos comerciais no Brasil, e obedecido o limite total indicado no Item 1, deste Protocolo, para as
suas operações em território brasileiro.
6. Cada Parte Contratante concede à outra Parte Contratante o dir-eito à sua empresa designada de tran::ferir o excedente entre as receitas e as despesas, de acordo com as formalidades cambiais em vigor no território de cada Parte Contratante que concederá a.s neéessá:rias facilidades para tal. Essas
transferências deverão ser efetuadas âs taxas em vigor no mercado de câmbio aplicáveis aos pagamentos da espécie.
7. A definição de "serviço aéreo regular" a que se refere o
segundo período da 'alínea e, do Artigo I, é a seguinte:
"Um serviço aé!eo triternacional regular é uma série
de vãos que contém todas as seguintes características:
a) passa sobre o território de mais um Estado;
b) é realizado por.· aeronave para o transporte remuner3.do de passageiro, carga ou mala postal, de tal
maneira que cada vôo esteja aberto ao público;
c) é operado, para servir ao tráfego entre os mesmos
dois ou mais pontoo, quer,
1) de aCõl-do com o horário publicado, ou

com vôos ·tão regulares ou freqüentes que constituam uma série reconhecidamente sistemática."
2)

AS nota.s para a aplicação desta definição, são as adotadas
pela 2.a Conferência qe Transporte Aéreo, realizada em. Montreàl, no período de 12 a 28 de fevereiro, de 1980.
8. As Partes Contratantes concordaram que poderiam examinar novam.znte a ped!do de uma delas, as nonna.s relativas
aos direito3 da 5_a liberdade, quando houver interesses coincidentes das duas Partes Contratantes, para esse fim.

9. As Partes Contratantes cqmprometeram-se a' autorizar,
no limite de seus· poderes admini3trativos, as operações das empresas designadas, segundo os termos do Acordo e seu Anexo, depois de que as mencionadas empresas cumpram as exigências da.o:J
Partes, para o funcionamento .em seu território.

10. No ca2o da utilização pela empresa designada de tripulante estrangeiro, na operação dos serviços convenciona-dos, a sua
respectiva Autoridade Aeronáutica fará a comunicação as Autoridades Aeronáuticas d~ outra Parte, com todos -os dados· ·pertinentes, e esses tripulantes poderão compor as. tripulações das aeronaves da empresa designada, a menos que haja oposição a esse
respeito.
11. As Autoridades de ambas as Partes, em vista do pedido
formulado pelas Autoridades belgas, para que houvesse uma indicação da maneira como s{:!:riarn... examinados pelas Partes os
demanda de tráfego superior à capacidade quando existir uma
demanda de tráfego superior à capacidade autorizada nos itens
1 e 2 deste Protocolo,, através de vãos extraordinários e de vôo de
fretamento para atendimento de determinados eventos, inclusive utilizando, para esses casos. o vôo operado como escala técnica no Brasil, comercialmente, informaram que esses pedidos
terão e-xaminados caso a caso, seg.undo as norma.s e regulamentos d~ cada país, com boa vontade e dentro do espirita de cooperação existente entre o Brasil e a Bélgica.
Feito em Bruxelas, aos 19 dias do més de setembro. de 1980,
em dois exemplares, nos ldiomas português e francês, sendo ambos os textoJ igualmente autênticos.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: :Ramiro
Pelo Governo d-o Reino da. Bélgica: Charles

Saraiva Guerreiro • Ferdinand Nothomb.
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ANEXO 3
~UADRO

Ponto de Partida

DE ROTAS DOBRIIBIL

Ponto Intermediário
(1)

(3)

POnto

na Bélgica

c4>

(4)

Ponto além da Bélgica
(1) (2) (3) .(4)

Pontos do Brasil
um ponto na .C<>sta
Bruxelas,. Liêge e
Ocidental da Africa
Três p<>ntos
Ostende
NOTAS
1) São escalas exclusivamente téenicas em relação à Bélgica.
·
·
2) Esses pontos podem ser operados, total ou paJ;cialmente, antes ou depois· de Bruxelas.
3) Esses pontos serão comunicados pelas Autoridades brasileiras às 'Autoridades belgas antes do Inicio dos
serviços.
r
·
4) A omissão de escalas se regula pela seção, VII do Anexo.
1
•
I
ANEXO 4
II "
QUÁDRO DE ROTAS DA B~ÍCA
Ponto
POntos· alem do Brasil
I ~ntos no Br:jsir'
Ponto IntermediáriO>
I

(1)

Pontos na Bélgica

(3) ,.

·Da.kar

1

. Rio de

;~eli·~ ,
•,

NOTAS
.
,
1) São escalas exclusivamente técnicas em relação ·ao Brasil.
'
2) A escala:
Montevidéu Jl<)de ser operada antes ou dep{Jjs de Buenos Aires.
3) A omissão de escalas se regula pela seção VII do Anexo.

(1)

(2)

(3)

Montevidéu, Buenos
Aires e Santiago do
Chile

em

(As Comissões de Relaçlles Exteriores, de Transportes,
Comunicaç/ies e Obras Públicas, e de Economia.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• JS, DE 1981
(N• 112/81, oa Câmara dos Deputados)

'Aprova o texto do Tratado de DeiÍD).Ítação Marítima
entre a República Federativa do Brasil e a República Francesa, concluído em Paris, a 30 de janeiro de 1981.
O Congresso Nacional dec'reta:
;art. 1.° Fica apro.vado o texto do Tratado de :pe!imitação
Marltima- entre a Repubhca Federativa do Brasil e a República
Francesa, concluído em Paris, a 30 de janeiro de 1981.
Art. 2. 0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
MENSAGEM N.0 2li7, DE 19&1
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
De conformidade com o ~di.sposto no art. 44 inci.so I, da constituição Federal, tenho a honra de smbmeter à' elevada oonsideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto
do Tratado de Delimitação Marítima entre a República Federativa
do Brasil e a República Francesa, concluído em -paris, a 30 de
janeiro de 1'981.
Brasília, 29 de junho de 1981. -:-- .João Figueiredo.
Em'OSIÇAO lJIE MOTIVOS DF/DAM-WDAI/POI)L/168/245 CB~)
(B16), DE 22 DE JUNHO DE 1981, DO SENHOR MliN1STRO DE
!ESTADO DAS RELAÇõES EXTERiiORIES.
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo,
Presidente 'da República.
Senhor Presidente:
. . T€ilii0-ã. honra -de--Subineter- à afta_ consideraÇão de Vo.ssa Excelencia o anexo texto do Tratado de Delimitação Marítima entre
a República Federativa do Brasil e a República Francesa, que
assinei com meu colega francês, por ocasião da visita de Vossa
Excelência a Paris.
2. O Tratado firmado em 30 de j anel.ro de 1981, em solenidade que contou com a honrosa presença- de Vossa Excelência,
encerrou longo ciclo de negociações entre o Brasil e a França, para
a determinação dos limites entre o nosso País e o Departamento
da Guiana.
3. O estabelecimento de nossa linha de fronteira com a
Guiana Franc,esa, que agora se completa em seu trecho Iate:r:al
~marítimo, constituiu uma das elnpre.sas mais significativas da
diplomacia brasileira. Seus antecedentes históricos remontam a
meados do Século XVII, assinando--se posteriormente, em 1713, o
Tratado de Utrecht, que q.eterminava, em seu art. 8. 0 , que<( ... o rei
da. França abre :mão das pretensões tidas sobre as terras chamadas de Cabo Norte, e situadas entre o rio Amazonas e o Oiapoque".
4. Contudo, novos problemas surgiram na identificação deste
último rio, seguindo-se um período de ilegociac-ões. coroadas com

o Trats.do de Arbltrament<> de 1897, quando os dois litigantes
acordaram em submeter a questão ao Governo da Confederação
Suíça. Finalmente, em 1900, o Presidente do Conselho Federal
Suíço, Walter Hauser, emitiu seu Laudo Arbitral, consagrando o
talvegue do _Rio O:i:apoque e o divisor de águas da cumeada da
Serra do Tumucumaque como linha de fronteira entre o Brasil e a
Guana Frances.~. Tivemos, assim, reconhecida a soberania brasileira sobre uma área_ de 260.000 guilômetros quadrados: corresp<>ndente ao atual Território do Amapá.
5. Solucionado juridicamente o litígio, o Bra.sll e a França
estabeleceram, em 1955, a Comissão :Mista Brasileiro-Francesa Demarca<lora de Limites, para os trabalhos de caracterização flsica
da fronteira. De· lS55 a 1978, a~ COmJ.ssão realizou quatro Conferências, nas quais foi efetuado o levantamento da fronteira desde
o p<>nto de trijunção ou marco trinacional Brasil-Guiana Fran-.
cesa-Suriname, até a foz do rio Oiapoque, restando por dellmi-'
tar o talv€gue da baía do Olap<>que, a entra<la da mesma baía e o
limite lateral marítimo.
6. Na IV-Conferência, realizada em Brasília, de 18 a ~1 de
setembro de 1978, a Delegação brasileira propôs, como medida
preparatória para a definição desse limite, o levrantamento hidrográfico e cartbgráfico da baia do Oiap<>que e proximidades pelo
navio hidrográfico "'Ganopus", da Marinha brasileira, o que foi
aceito pelos delegados franceses, após a exposição do Comandante
do navio sobre os trabalhoS a serem efetuados. O "Canopus" realizou as operações prevl.stas em setembro e outubro de 1'978, levando a bordo tJ;ês técnicos franceses convidados a participar dos
trabalhos.
7. De posse dóà--dladOs técnicos levantados pelo "Canopus",
realizou-se em Paris a V Conferência da Comissão Ml.sta entre
24 e 28 de setembro de 1979. A Comi.ssão decidiu, naquela ocasião,
aceitar e aprovar os mencionados dados técnicos. Decidiu, ainda
mais, que a linha de fronteira das águas interiores da baía do
Oiapoque, a partir da linha Ponta do M'úsquito-Mont Bruyere,
Seiià- o-- ta1Vegue- -tal como definidO pelo naviO hiârõgráfioo !!Cãnopus", até a linha de fechamento da baÍla. QuantO à definição
dessa l.iiJha de fechamento e da linha lateral marítima, acordouse em que o prosseguimento das conversações a respeito fosse etetuado na seguinte Conferência.
1

8. A Sexta Conferência da Comissão Mista Brasl!elro-Francesa Demarcadora de Limite& teve lugar de 19 a 23 de janeiro do
corrente ano, em Bra.silia. Após itnensa.s e cuidadosas conversações, as duas DelegaçõeS conseguiram chegar a um ponto de consenso que satisfez a ambas as posições, estabelecen-do-se que a
linha de fechamento d'a baía do Oiap<>que seria constltuida pelo
segmento de re.ta tangente a dois elementos top<>gráf!cos cuja
posição foi determinada na carta náutica brasileira de número
no; 1.• edição, de 27 de abril de !979, a saber: no lado do Brasll,
o contorno norte do Gabo Orange, definido pela linha correspondente ao nível de baixamar média de slzígia, e no lado do n:e.partamento da Guiana, o limite norte do rochedo situad<> nas proximidades da Ponta de Cbumarouman.
9. .A partir daí, a linha de de!Íll).Ítação marítima, inclusive
da plataforma continental, foi determinada como sendo a linha
loxodrômica. que tem o azimute verdadeiro de Quarenta e um

Outubro de 1981

Sábado 24 57!3

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

graus e trinta minutos sexagesimais, e cuja origem foi definida
pelo ponto de latitude quatro graus, trinta minutos e cinco décimos Norte, e longitude cinqüenta e um graus, trlta e- oito minutos
e dois décimos Oeste, com.stituido pela intersecção entre a linha
de fechamento da baía e a linha de fronteim (ta!regue) da baía
do Oiapoque, estabelecida por ocasião da Quinta Conferência. O
azimute e as coordenadas acima· foram referidos ao Sistema Geodésico Brasileiro (datum horlzontal-Oórrego Alegre), o Il).esmo
utilizado na elaboração da carta náutica brasileira de número 110.
10. [)o preparo das posições brasileiras e das negoclaçõ.,;
:sobre o limite lateral m.arítimo1 tendo presente a natureza do
assunto, participaram atlvamente representantes de nossa Marinha de Guerra, cuja atuação me é grato assinalar.

I L Do ponto de vista estritamente jurldico, a solução acordada atende plenamente aos princípios e normas do Direito Internacional que regem o assunto. Embora o atual Texto Informal
Composto de Negociação da m Conf•erêncla da ONU. sobre Direito
tdo Mar seja ainda somente um projeto de Convencão, julgou-se
,conveniente levar em conta os d-esdobramentas recEmtes sobre a
matéria consolidados no refierldo documento. Assim, o teor do
rrratado está cabalmente de acordo com o disposto no artigo 10(2)
4o mencionada Texto Informal Composto de Negociações no senJt,ido de que "uma reentrância só é coilsiderada uma baía' fno senltido jurídico do termo) se sua superfície é Igual ou superior à de
1um semicírculo tendo por diâmetro a linha traçada ·através da
entrada da reentrância". Atende, igualmente, aos requisitos do
•art.lgo 10(41 e (5), não ultrapassando a linha a distãncia de 24
milhas.
12. Para os propósitos do Tratado da lateral marítima, invo'Cou-se parcialmente o método· da reqüidistância (dos pontos mais
próximos das linhas de base, a partir das quais é medida a extensão
dos eSpaços marítimos de cada um dos dois Estados) em relação
à dir~çã~ gera~ da costa, elementos esses fundamentados na jurisprudenCla internacional e na doutrina e prática dos Estados.
13. Ao se colocarem as Partes de acordo quanto à redaç.ão
do p_re.sente Tratado, a Delegação brasileira, teve em mente a contelusao a que chegara o Grupo de Negociação 7, da II Co.missão1 da
·atual Conferência da ONU sobre o Direito do Mar a saber que em
anatéria de fixação de. limites laterais marítimos' impõe-se, acima
Ide todos os fator:e.s a serem levados em conta (como eqüidistância
eircu11;st3:ncias especiais, solução eqüitativa), o elemento de llvré
:negoCiaçao entre as Partes, no exercício de stia soberania.
14. !Estbu certo, senhor Presidente, de que o texto negociado
graças às instruções de vossa Excelência é extremamente vantajoso do ponto de vista do interessa nacional. Com efeito, as soluções nele consagradas posslbllltam o atendimento pleno do interesse nacional, mediante fórmula satisfatória para o Brasil e para
a França. Tomam, a.ssim, clara e predsa, em relação ao nosso vizinho setentrionl e a terceiros, a área marítima reservada à nossa
exclusiva exploração de recursos pesqueiros e outros recursos que
acaso nela se localizem. Ao mesmo tempo, o presente Tratado permite concluir, de maneira poistiva, o ciclo de negociações Iimitrofe.S, uma vez que a linha de demarcação marítima com o Departamento da Guiana oonstituía o único trecho ainda em aberto do
IPerimetro fronteiriço terrestre e marítimo do Brasil, todo ele já delinido por tratados ou laudos arbitrais.

. Tendo Presente o dispost<J no Tratado de Utrecht, de ~1 de
abnl de 1713, na sentença arbitral do Conselho Federal Suíço, de
1.0 d.e ~eze~bliO de UlOO, e sua aplicação, tal c9mo efetuada pela
ComL.."'Sao Mista Brasileiro-Francesa Demarcadora de Limites,
Como de_c,orrência das negociações que se realizaram em
Paris, de 24 a 28 de setembro de 1979, e em Bras!lla, de 19 a 23
de janeiro de 1981,
. Resolveram concluir o presente Tratado, e, com esse objetivo
;designaram:
O Pr~ident'e çra República Feçlerativa do Brasil, o Senhor
!Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, Ministro de Estado das
.Relações Exteriores;
o· Presidente da l=tepública Francesa, o Senhor Em,baixador
Jean François-Poncet, Ministro dos Negócios Estrangeiros;
Os quais convieram nas seguintes disposições:
Artigo I
A linha de del!mltação marítima, inclusive a da plataforma
contmental, entre a .República Federativa- do Brasil e a República Francesa, ac:r largo do Departamento da Guiana, fica deter·nünada pela linha loxodrômica que tem o azimute verdadeiro de
quarenta e um graus e trinta minutos sexagesimais, partindo do
ponto definido pelas coordenadas de latitude quatro graus, trinta
minutos e cüwo décimos Norte· e .de longitude cinqüenta e unt
graus, trinta e oito minutos e dois décimos Oeste. Esse azimute e
essas coordenadas .são referidas ao sistema geodésico brasileiro.
2. Esse sisteD;l.a geodésico foi q empre.gado na elaboracão da.
Carta Náutica brasileira de n.O 110, 1.• edicão, de 27 de abril de
1979, que foi utilizada durante os trabalhos-da VI Conferência da
Comissão :Mista Brasileiro-Francesa Demarcadora de Limites.
3. O ponto de partida definido no presente Artigo é a intersecção da fronteira na Baía do Oi.apÇ>que, fronteira estabelecida
por oca.sião da V Conferência 'da Conlissão Mista, e da linha de
fechamento dessa baía estabelecida durante a VI Conf€-rêncla da
mencionada Comissão Mista.
Artigo n
Qualquer controvérsia que possa surgir entre as Partes a respeito da interpretação ou da aplicação do presente Trat.ado será
solucionada pelos meios pacíficos reconhecidos pelo direito lnternaclOnal.
Artigo m
L

O presente Tratado entrará em vigor no dia da troca dos
instrumento de ratifi~ação.

Em fé do que, os abaixa-assinados firmam e selam o presente
Tratado.
~eito em Paris, ~os 30 de janeiro de 19-81, e·m dois exemplares
orlginajs,_ cada um em língua portuguesa e francesa, os dois textos
Igualmente fé.
Pela República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guer-

~azendo

reiro.

Pela República Francesa: .Jean François-Poncet.
I As Comissões de Relações Exteriores, de Justiça

e

15 .. A vista do exposto, Senhor ·Presidente, submeto à alta
consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem
IRO Congresso Nacional, para que Vossa Excelência, se assim houver
por bem, submeta o texto do Tratado à apreciação do Poder
!Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renqvar a Vossa Excelência,
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. iRamiro Elysio Saraiva Guerreiro.

de Transportes, Comunicaç6Cs e Obras Públicas.)

TRATADO DE DELIMITAÇÃO MARiTJ:MA ENTRE A REPúBLICA

PABECER N.• !193, DE 1981
Da Comissão de Legislação .Social. Sobre a Mensagem
n.0 47, de 1980 (n.O 72, de 3-3-80, na origem), do Senhor
Presidente da República. solicitando do Senado Federal
autorização para a. alienação de- te.rras públizas no· Território Fedéral de Rondônia, à. Agropecnária Industrial e
Colonizadora Rio. Candeias Ltda.
iRelator: Senador Aloymo Cha.....0 senhor Presidente da República submete aos membros do
~nado Federal pedido .de autgrização, no termos do parágrafo
único do art. 171 da Constltuiçao, para a alienação de 33.000 ha.
de terras públicas no Território de Rondônia à Agropeeu.ârla Industrial e Colonizadora Rio Candeias Ltda., para Implantação de
projeto considerado de interesse para o desenvolvimento nacional.
Na Exposição. de MOtivos do llfinistro da Agricultura, que acompanha a Mensagem n.0 72, S. Ex.a destacou que a pretensão mereceu parecer favorável dos órgãos técnicos, inclusive da. SUDAM
(Ministério do Interior) e do Conselho de segurança Nacional, qo

FEDERATIVA DO BRASIL E A REPúBLICA FRANCESA

O Presidente da República Federativa do Brasil, senhor João
Baptista de Oliveira Figueiredo,
O Presidente da República Francesa, Senhor Valéry Glscard
d'Estaing,
Desejosos de favorecer o mal:s amplo desenvolvimento possível
das relações de amizade e boa vizinhança existentes entre seus
países,
Conscientes da necessidade de esta,belecer, de maneira precisa,
a linha de delimitação marítima, inclusive a da plataforma continental, entre a República Federativa do Brasil e a República
Francesa, ao largo do Departamento da Guiana.
·.Baseados nas normas e princípios do dire~to internacional
•apl!cáveis à matéria e levando em cont~>-'lS trabalhos da ll Con!erência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar,

PARECERES
PARECERES N's 993, 994 E 995, DE 1981
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sentido da aplicabilidade da Exposição de Motivos {)SN-'MA/005/76,
podendo a empresa se hab!l!tar à concessão da área de 33.000 ha.,
com dispensa de licitação.
o projeto de boVinocultura apresentado pela interessada foi
considerado perfeitamente enquadrado nas dlretrlzes da SUDAM e
"o emPreendimento de alta relevância, devendo sua produção no
tocante à pecuária, ser destinada primordialmente ao abasteci-:
mento local" (fls. 147/147v - Proc. liNCRA 004111/79), além de
aceito ncor ·..--; de interesse para o desenvolvimento da Região Amazônic'!", vindo 41 ao encontro das diretriz~s preconizadas pelo II
l:'DN e PDA", segundo o ofício dirigido pelo Dr. Elias Safer, Supexlntendente da Autarquia ac Ministro do Interior (fls. 153/4).
devendo gerar inúmeros empregos relacionados no "Quadro das
necessidades de mão de o_bra", apresentado à fls. 91/1G7, bem
assim propiciar os encargos sociais discriminados às fls.. lOS.

O projeto, aliás, d·everá sofrer alteração, pois embora elaborado
à época da aprovação do parecer da Consultoria Judiciária do
Ministério da Agricultura~ pelo Titular da Pasta, em 30 de novembro de_ 1977, quando o módulo de exploração indefinida correspondia a 60.000 ha. (f!s. 508/510 - Proc. 1.569/73 - INCRA),
a concessão apenas se limitará a 33.000 ha. pois deverá prevalecer a redução prevista na Instrução Especial INCRA n. 0 14/78
conforme parecer de fls. 122/3. encampado pela Secretaria-Geral
do Conselho de Segurança Nacional no AViso n.o 167, de 7 de dezembro de 1979 (f!s. 172/3), em vigor à data da autorização pelo
senado e do decreto a ser assinado pelo Ex.mo Sr. Presidente da
República.
O pedido já encontrava respaldo legal, ante.riormente à Exposição de Motivos n. 0 5/76, no preceituado nos artigos 160 e 105, ào
Decreto-lei n~ 0 9. 760, de 5 de setembro de 1946, que autorizava a
aUenação de terras públicas independentemente de concorrência
(pareceres de fls. 144/5, 230/1 e 473), nas circunstâncias de fato,
combinado com o art. 4.0 do Decreto-lei n.o· 1.164171, que dispõe:
"O Conselho de Segurança Nacional estabelecerá as'
normas pàra a implantação de projetas de colonização ou
a Concessão de Terras, bem como para o estabelecimento
ou exploração de indústrias que interessem à segurança
nacional, nas terras devolutaS das faixas mencionadas no
art. 1.01, (grifamos).
E na regulamentação do referido Decreto-lei estabeleceu o art.
1.0, §§ 1.0 e 2~ 0 , do Decreto n.0 71.615, de 22 de dezembro de 1972:

"Art. 1.0 A colonizacão e concessão de terras devolutas incluídas entre os- bens da União, pelo Decretolei n.o 1.164, de 1. 0 de abril de 1971; alterado pelo Decretolei n.o 1.243, de 30 de outubro de 1972, far-se-ão através
de projetas de colonização, de empresas rurais e de ativi~
dades industriais de interesse_agríocla, pecuária ou agroindustrial, apresentados por órgão público ou particul9.r,
pessoas física ou jurídica, obedecido o disposto neste Decreto.
§ 1.0 Os projetas de que trata o presente artigo serão
aprovados pelo :Mlnistérto da Agricultura através do Instituto Nacional de ColonJzação e Reforma Agrária (INCRA),
nos termos das disposições legais e regulament~es pertinentes ao assunto.
§ 2.0 Os projetes beneficiados pela aplicação de incentivos fiscais dependerão de aprovação prévia da Superintendência do Desenvolvimento da Amazôhia (SUDAM),
nos termos da legislação pertinente."
A tese, inclusive, já mereceu pareCer favorável do· ConsultorGeral da República, aprovado pelo Ex.mo Sr. Presidente da República (in DO de 31-12-75, pág. 17 .290).
Igualmente o Senado Federal autorizou a alienação de terras
públicas sem concorrência, para a implantação de proj e tos no
Distrito Agropecuãrio da Superintendência da Zona Franca de Manaus, conforme Resolusão n. 0 39, publicada no Diário Oficial de
29 de agosto de 1979.
No art. 2. 0 da ajudida resolução, entretanto, ficou prevista a
lavratura de promessa de compra e venda, com condição ~esolu
tiva, no sentido da outorga de escritura definitiva condicionada ao
fiel cumprimento do cronograma físico-financeiro da execução do
projeto.
~
ln casu, a empresa interessada assevera já haver empregado
para. a implantação do projeto agropecuário, de exploração madeireira e de extragão de látex, recursos própi'ios no montante de
Cr$ 61.724.000,00 (fls. 490/491), o que é parcialmente comprovado
pelo ''Relatório de Vistorian elaborado pelo INCRA, descrevendo
minuciosamente todo o complexo agroindustrial (fls. 403/417).
Conforme circunstanciado parecer da lavra da Dr.a Maria Jovita Wolney Valente, Procuraqora do INCRA, ''o projeto apresentado
deverá ser compatível com a porção de terra pleiteada, cuja ex-ecução vinculada ao Contrato de Concessão mediante condição resolutiva" (fls. 491).
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Ressalte-se que através do antecessor da requerente e da empresa Laminasa, do mesmo grupo, na exploração da área objeto
da reivindicação, financiamentos oficiais foram examinados ou
concedldos, inclusive com hipoteca do imóvel rural, conforme comprovam os documentos de f!s. 156/165, 171/176, 182/185 e 444, com
o que estaria preenchido um dos rPnuisitos da Exposição de Motivos CSN-MA/005/76.
Como tenha a vistoria apurado a existência de posseiros na
área pretendida adquirir pela Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias Ltda., (fls. 405/408, 412/415), evidentemente a
solução ficará condicionada à comprovação de prévio acordo prevãl'iincl.o litígios.
Entretanto, como as terras inicialmente pleiteadas pela Agropecuária Industrial e Colonizadora e empresas a ela vinculada~
r Agropecuárfa Tapagem S/A, Madeireira Urapá S/A e Agropecuária
Urupi S/Al, num total de 243.608 ha (fls. 466), através de ação
anulatória julgada procedente tiveram seus registras cancelados e
a matricula efetivada em nome da União (fls. 460), será possivel
a demarcação de área, que resguarde a localização do maior número de posseiros, atendendo, também, o plano de zoneamento básico
constante de fls. 104. do processo e preservando glebas que possam
permitir a ampliação- do plano de assentamento de agricultores
no P_roj eto Ouro Preto, região em que no corrente mês o INCRA
entregou 3.107 titules, sabendo-se que 16. 000 famil!as ainda aguardam oportunidade para o acesso ao uso do solo, evitando tensão
social que ocorre de forma acentuada no território, para onde convergem, em média, seis m!l famílias por ano.
As referências consignadas na Mensagem atendem às imposições constantes do art. 407, do Regimento Interne> do Senado.
Dessa forma, satisfeitas as exigências da Exposição de Motivos
CSN-MA/005/76, que consubstancia a legislação citada anteriormente, permitindo a alienação à Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias Ltda. da área de 33.000 ha, com dispensa de
licitacão e mediante o pagamento do valor da terra numa, segundo
a "Piuta de Valores" do INCRA, e tendo em vista que o projeto de
bovinocultura, se devidamente executado, irá contribuir decisivamente para o desenyolvimento econômico da região, - opinamo_s
no sentido da aprovação do Projeto de Resolução, nos termos seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇãO N.0 161, DE 1981
Autoriza o Poder Executivo a alienar à empresa Agropecuária Industrial e Colonizado-ra ,Rio Candeias Ltda., a.
ã.rea de 33.000 hectares, no Território de Rondônia, para a
implantação de projeto de bovinocultura.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 É o Poder Executivo autorizado a alienar à empresa
.A.gropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias Ltda., área
de 33.000 hectares. para implantação de projeto de bovinocultura
aprovado pelo !NORA.
Art. 2.o A área referida no artigo anterior será alienada mediante promessa de compra e venda, com cláusula resólut.iva que
cendicione a lavratura da_ escritura de compra e venda da ãrea ao
fiel cumprimento do cronograma físico-financeiro da execução
do projeto.
Parágrafo único. A cláusula resolutiva poderá ocorrer, ainda,
se a empresa não iniciar a implantação do projeto dentro do prazo
de um ano, a partir da data da lavratura da escritura de promessa
de compra e venda ou se houver paralisação nas atividades de ex..ecução do projeto, ficando o Poder Público com o direito de ser
reintegrado na posse da área, e com livre disposição da mesma.
Art. 3.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de malo de 1981. - Raimundo Parente,
Presidente - Aloysio Chaves. Relator - José Fragelli, e/restrições quanto à legalidade - Eunice Michiles - Aderbal Jurema Lenoir Vargas - Franco 1\olcntoro, vencido e/declaração de voto Humberto Lucena 1 vencido.

VOTO VENC'l;DO, EM SEPARADO. DO SR.
SENADOR FRANCO MONTORO

Examinando os documentos que acompanham a Mensagem
n.o 47, de 1980, do Senhor Presid~nte da República, solicitando
autorização do Senado para a alienação de terras públicas no
Território Federal de Rondônia, voto contrário à aprovação do
projeto de resolução autorizatória, pelas seguintes razões:
1_ -:- o pedido de autorização não atende às determinações
constantes do art. 407 do Regimento Interno do Senado:
a) porque não co_nsta do processo pronunciamento do Governo
do Território a re~peito do interesse do projeto para a região e
de sua compatibilização com os planos de desenvolvimento do
Território;
, _ b) porque o processo não traz planta ou descrição minuciosa
das terras em questão, muito menos de sua exata delimitação;
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.
c) porque existem plantas e descrição de outras terras dos adquirentes, sem contudo destas informações constar a exata especificação da · área de utilização; e
d) especialmente porque em todo o proces;:;o· há opiniões divergentes à conclusão da vistoria que teria sido realizada pelo INCRA
em 19751 segundo a qual não existiriam posseiros na -região.
2 - Todo o processo está fuildamen tado nos termos da Exposição de Motivos CNS-NA/005/76, que pretende sobrepor-se à legislação vigente, com flagrante violação à hierarquia das normas jurídicas e os princípios fUndamentais do Direito. A ética e a Lei
vigente .(Decreto-lei n.O 200/67, art. 126) exigem " concorrência
pública para a alienação de terras públicas; o que não foi observado no caso presente.
3 - Votamos· contra a concessão da autorização apoiados 'na
manlfestãção. da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura, da qual destacamos o seguinte trecho:
~'À. ocupação- da Amazônia, a expansão de no_ssa fronteira agrícola, revela que a apropriação de terras públicas
não resultou no aumento da produção agropecuária. Ao
contrário, revela a imobillzaçao especulativa e o saque
destruidor, merecendo ser ressaltado que a única atlvidade produtiva da Agropecuária e Industrial Rlo Candeias consiste na destruição indiscriminada de 5.1000 hectares de madeiras e na criação de um complexo industrial
madeireiro e na parte agropecuárla a existência de 230
(duzentos e trinta) bovinos.
A OO!N'I'AG, como legitima representante da categoria
dos trabalhadores rurais, manifesta diante desssa nova
investida de grandes grupos. o seu mais veemente protesto,
exigindo que as terras públicas sejam reservadas para o
pequeno lavrador, o único produtor que não será interessado na especulação, roas o verdadeiro fornecedor dos
alimentos de que vive a Nação."
4 - Finalmente, além desses motivos, esclarec-em nosso voto
as ra7ões constantes da análise da processo !NORA n.o 1. 569/73,
que acompanha a Exposição de Motivos n.o 47/80, realizada por
nossa Assessoria:

ri tório Federal de· Rondônia, com a superfície de 133.608,7 hectares, constituída pelos Seringais "Baixo Candeias" e "Igarapé das
Três casas", no município e comarca de Porto Velho.
Que a referida empresa' tinha por objetivo a aplicação futura
de seus incentivos. fiscais, além de recursos próprios, na área prioritária da Amazónia, e que os vendedores da gleba adquirida houveram as terras por justo título (sic), confanne.escrtturas públicas
e r~gístr_os anexados.
Que, tendo em vista, a pr,etensão em apresentar à SUDAM
um grande projeto integrado, .composto de exploração pecuária1
madeireira, pré-fabricados, frigoríficos, curtume e fábrica de calçados, além da plantação de seringais solici~a, para a máxima Segurança do empreendimento, porque deseJa começar acertando
(slc) ,' a análise de seus títulos e a definição dominai das terras
citadas, para requerer a regularização, com estudo a ser submetido
ao Senado Federal.
E mais. Que, valertdo~se da opartuni.ctade, Informa que a SOciedade adquiriu, tam]?ém por contrato de promessa de ca.mpra e
venda uma outra área, de aproximadamente 150.000 hectares, no
mesmÓ Território e perto qe VIla de Rondônia.

!Destaca, ainda, que estas terras não têm outra titulação que
não os documentos da posse mansa e pacifica (sic) de seu atual
proprietário e que, oportunamente, apresentar-se-ão os documentos
e Emites exatos para a necessária regularização.
No<a - Portanto, um somatório de 283.608,7 hectares adquiridos seja por ju.sto titulo ou posse mansa e pacífica, conforme escrituras públicas e. registras anexados. (Foi a própria requerente
quem o disse).
-'- Em 8-8-73, já às !Is. 70 ~a 76, o Presidente da Comissão
de Discriminação de Terras Públicas INCRA/Ac:e/Rondônia encam.~nha .Parecer, de n. 0 023/73, sobr.e a primeira pretensão~ constituída dos Seringais :rsruxo Candeias'' e "Igarapé dB.s Três Casas",
com o seguinte teor:

"Transcrtçã.o inquinada de nulidade absoluta. Transi'erên.cia de precarís.::;inla posse sobre Terras Públicas
Federais, indevidamente transcrita no· Livro de Registro
das Tramitações de Propriedade Imóvel. Carência do Registro Anterior, Arts. 214/244 e 247, 1. 0 do Decreto n.o
4.857/.39. A escritura de compra e venda sobre posse foi
levada absurdamente ao registro imobiliário, donde transcreveu-se o intl'anscritível, resultado na impossibilidade
para procedê-la."

Histórico

A -

Em 5 de março de 1980, o Senhor Presidente da . Repúbli~a

encaminha ao Senado Federal mensagem propondo a alienaçao
de terras públicas, sem concorrência, no Território Federal de
Rondônia, abrangendo área de 33.000 hectares, em favor da Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio candeias S/A, com base
na Exposição de Motivos MA-CSN/005/76. De acordo com essa
orientação os empreendimentos agropecuã.rlos eXistentes na Região Ama2Õnica, desde que considerados de interesse para o desenYolvimento passam a auferir diversos benefícios inclusive a dispensa da 'exigência de licitação, estabelecida no artigo 171 da
Constituição Federal.
•Eo::sa interpretação favorece os já detentores das riquezas que,
transgredindo a Lei, adquiriram terras na Amazônia.

6

presente processo, arrasta-se -por mais de seis anos, do

INORA para o conselho de Segunrança Nacional, através do Minis-

tério da Agricultura, Interior, Gabinete Civil da Presidência da
República e envolvimento de agências estata,is e privadas de cré·
dito. Como se não bSJ.Sta.sse a série de irregularidades processuais,
fartamente comprováveis, constata-se 1 também, da parte requerente, comportamento altamente reprovável e talvez até criminoso
com relação a moradores, ocupantes de posses, na condição de
simples agricultores ou de trabalhadorés em ahvidades extrativistas. T<ldos sob o amparo da Lei, mas que, a revelia dela tiveram
perdidas suas posses, desfeitas suas colocaçQes ou obr'igados a
sujeitar-se ao condicionamento do silêncio imposto pelas armas
dos Hjagunyos" - e é o próprio processo que o diz ou ainda,
pela lneficacia dos órgãos governamentais.
No longo e Intrincado desenrolar de petições exposlçóe<; de motivos, despachos, encaminhamentos, juntada.s de novos processos/ vistorias, apresen,tações de projetes, análises e conclusões
um único e claro ·Objetivo norteia todo o processo: a intênção pré-'
via do favorecimento de terras a quem jamais as adquiriu por vias
legais. Razão pela qual, criou-se uma. Instrumentação que obriga
a Justiça brasileira a abrigar sob seu manto protetor também o
infrator, o· transgressor, e, sent" sombra de dúvlda, o cÚlpado. Apenas, cqm um novo enfoq~e: por ser lnfrator declarado de sérios
delitos, passa à.condição de "filho pródigo", o único capaz de ser
contemplado com o objeto da caU.Sa1 a terra, e os recursos indispensáveis à sua efetiva exploração.
Eis os fatos:
- Em 29 de maio de 1973, o Diretor d:t Agropecuária Industrial Rlo Candeias Ltda, dirige-se ao Presidente do INCRA, e
Informa que uni Grupo de empresas do Rlo Grande do Sul e mais
pessoa,. tisicas, tendo à frente a Metalurgia Abramo Eberle S/.A
de Caxias do sul. havia adqulrido uma área de terras no Ter.:
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Inoeressante assinalar, às f!s. 72, o seguinte tópico:
"a realidade está a demon.strar irreversivelmente, que
malsinada Escritura Pública foi transcrita no Registro
rm.obiliário. O --Oficial agiu docilmente, sem maior análise,
escrúpulo, resistênci&, menor responsabilidade ou fiscalização. Lamentável ato, metamorfoseando a posse, face a
força formal adi7iniente, fez aflorar presunQão, Juris
Tantum, de domínio ... "
Face ao ex-posto, o Coordenador Geral das ODTD's sugere que
a pretensão em pauta, depois do devido pronunciamento da Douta
Procuradoria Jurídica, seja submetida a elevada decisão do Exm.0
Sr. Ministro da Agricultura, que, se assim entender (sic), determine a sua remessa ao Conselho de Segurança Nacional e Senado
F-ederal, medida indispensável para autorização da alienação de
área superior àquela estabelecida pela Constituição F1edera1
Para finalizar o histórico da origem da pretensão, ora em
fas,e de decisão última, através do encaminhamento da Mensagem
Presiden.cial, por decorrência de pareceers favoráveis das instâncias secun ·irias, cabe ressaltar que, em 24 c1e agosto da mesmo
an:o, às fl.!:. 77 e 7B, o Executor do Projeto Fundiário de Rondônia,
Silvio Gonçalves de Faria, registrava que a segunda gleba, próxima
de Vila. de Rondônia, e denominada "Seringal Itapirema", "não
configura :gJ.ais do que .$lmples detenção de Terras Públicas Federais
- Devolutas, destituída de quat::quer for<ls de 'ler H-imidade, revestida de precariedade p-eculiar que dispensa outr;;;... : ,~onsiderações,
senão o reconhecimento de qualqUer pretensã.o sotre a mesma,
além do direito às benfeitorias ou edificações realn ente existentes". E mais, que a área já havia sido incorporada pelo Projeto
Ouro Preto·, Setor 2, em 22·. 000 hectares, sendo doe extremo interesse para ~ e~ansão do empreendimento_] no sentido de proporclonar o assentamento de aproximadamente 200 famílias, das quaisa
à época, cerca de 50 já haviam penetrado na ár-ea.
Nota -

B -

O Pro00..0 Decisório

- Daf-para a frente, o proCesSo com mais de 1.300 páginas,
subdividido em vários blocos ou apensos, ca.m numerações descontínuas, passa a apresentar expediente controvertido e sob certos
aspectos deixa a desejar quanto à imparciali.ctade decl$iórla e o
próprio conselho de Segurança Nacional é obrigado a v_olta.r atrás,
face a complexidade das temáticas~ levantadas e algumas ve"es
mal encaminh'adas.
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Como por exemplo, o fato de que somente após o primeiro
encaminhamento da pretensão ao dito conselho de Segurança,
em 11-3-74 às fls. 95, para a devida regularização de domínio da
terra e vis~ndo a produção de carne. látex (borracha), castanha,

beneficiamento de madeira posteriormente_, produção de calçados,
'o Sr. Consultor Jurid!co do J;NÇRA, tnforme ao então Ministro da
Agricultura, Pro!. Alysson Paulinelli:
- que a área pretendida pela empresa ultrapasse os :100.000
hectares; ..... .
- que a pesquisa da cadeia dominial tenha conclUído que
as aquisições se ressentem de vícios lnsa.náveis e qu.e as transcrições imobiliárias são nula_~ de pleno direito;
- que o Ministé1io do Interior não havia ainda se pronunciado sobre a compatibiUz:;:t,ção _do projeto, com as necessidades
desenvolvimentistas do Território, através de se-u órgão específlqo,
a SUDAM, quanto à aplicação de incentivos fiscais e exploraçao
da madeira e da seringa;
- que a admiriistração pública deve ser resguardada (sic),
sugerindo como medida cautelar devam os autas ret_ornar ao
IN'CRA e, se for o câso, provi.çlenciar medidas par:a_~ indispensável
anulação das transcrições, sem prejuízo da apuraçao das respectivas responsabilidades (sic).
N:ota - Essas responsabilidades, em que implique a Ação Anulatória exercida em favor da Un~ão. jamais constaram do processo,
por incrivel que possa parecer.
- e finalmente que se caracteriZe das condições de ocupação
da área: verificandO se tais terras são efetivamente devolutas 'e,
em caso afjrmativo, se existem direitos~ constituídos como posses
legitimáveis, consoante a legislação em vigor.
Nota - No tocante aos cü:reLtos constituídos como posses legitimáveis, em meio a glebas também legHimáveis, cabe ressaltar
oue o bf:nefício seria bem mais justo se incidisse diretamente so_bre
ãqueles que efetivamente retiram o seu sustento das áreas em
que, por longa data, os acolhem e não pa~a os que, ~hegados
ontem, se julgam r-epresentantes do desenvolviment?, em area que
jamais phar'lm é desconhecem_os reflexos de passiveis resultados
financeiros que porventura possam ou venham a obter. Esse pqnto,
nos parece básico.
Importante historiar, a essa altura, nova exposição processual
encaminhada pela "D!retona da Rlo Candeias", e!.'l 15 de fevereiro
de 1974, encontrada às !Is. 89 do documento de malar corpo, comunicando ao então Ministro da Agricultura, a ampl!ação do
campo de atuação da empresa, que, a partir daquela data, passa também a dedicar-se à colonização, além do seguinte teor
explicativo e solicitador:
- que o empreendimento em implantação era resultado da
motivação exercida sobre os empresários por diversos homens públicos~ reso.p:t:sávei~ de uma ou outra forma, pela ocupação da
Amazônia (SIC). Nao fosse este chamamento, possivelmente não
se teria forn;tado ~ grupo q~~ ora; con&titue a "Rio Candeias" e que
o total de 1nvestrmentos Ja comprometidos no Território já alcançava 10 (dez) milhões de cruzeiros.
Nota - Gomo veremos, --este montante evoluirá até atingir os
100 (cem) milhões de cruzeiros.
- Causa espanto e mesmo perplexidade o resultado de uma
vistoria' exigida pelo INCRA, na segunda gleba, pretendida e que
os solicitantes jâ haviam acordado em uabrir mão" de w.oéo hectares, desde que a Autarquia lhes conferisse a titu!ação definitiva
de 100.000 hectares - folha 81 do, processo. Como se poderá
depreender de uma simples anális-e processual, o relatório, que
~ diz conclusivo, na verdade não o é. Trata-se, isto sim, de um
s1mples relato, que diz respeito ao resultado de um trajeto de
230km de. canünhada, Gnde apesar das numerosas irregularidades
constatadas não se faz referência ao passado em outro local,
cujos fatos ~~o fundamentalmente mais grav-es. Entre outras acusaçõeS ao Grupo "Rio Candeias", sem que tivesse havido Qualquer
contestação da parte afetada) também pres-ente, e a quem foi
dado o direito d.e- apresentar relato à parte, destacam-se as seguintes:
-queima de ranchos;
-

expulsões sumárias através de jagunços;

- ameaGas ao patrimônio e à vida dos
antigos ocupantes;
- reduzido número de benfeitorias;
-

pos~eiros

ou mesmo

vestigios de indígenas ou silvícolas;

- ocupantes com licença de ocupação em fase de tramitação
na Autarquia;
-mais de 6{H} pessoas vivendo no local; e
- ambiente d-e tensão e nervosiSmo na gleba, com previsão
mais otiml.sta de ~uitas mortes, fato constatado pelo próprio relator da vistoria.
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Pois bem, a pa·rtir. dessa tentativa de justificar o. todo a,través
do ~relato de apenas uma parte, onde ficou caracterizada a existência de apenas (s!c) 54 seringueiros e apenas três ve.s.tlgios de
ocupação, o Diretor Executivo da "Rio Candeias" a oficializou
ao Presidente d'o WCRA, em documento encontrado às fls. 129,
que diz refletir .a vistoria elaborada pelo técnico de- sua empresa
e também integrante da Comiss.ão .designada pela Presidência da
Autarquia. E dele destacamos o seguinte teor, que reflete o !ntenc!onamento do Grupo Empresarial:
- que o Relatório Conclusivp não dá notícia de .se ha.ver
-encontrado qualquer colono. ou seringalista na área objeto de
vis_toria; e
- que apenas 54 pessoas, entre seringueiros- e caucheiros,
existiam na ârea vistoriada.
Deliberadamente ou não, o fato é que a inventiva acima descrita fez com que, às fls. 153 e 154, aparecesse uma outra' exposição de m~tivo.s, com data de 8-5-75, onde a Empresa novamente,
via Diretona, informa que conforme parecer conclusivo de uma
Comissão de Vistoria não existi ... 'n posseiros mas· sim a constatação d~ _existêr,lcia de 50 ser_1_,..,gue.iros, comp~ovando a exploração
pela .sollcltante da áreat e sua mansa e pacífica Ocupação. E mais:
discordava, ainda, de um ·parecer do Sr. Procurador Geral do
INORA, que acreditava na necessidade de legitimação de posse
de pioneiros, o que, para a Diretoria da "Rio Candeias" não se
verificava.
Anexado ao proces?O, fora da ordem cronológica do tempo,
encontramos, às fls. 221/223/224/225, um aviso de n.O 01607 de
autoria do Sr. Ministro do Interior, ao Superintendente da SuDAM,
objetivando incentivos fi~cais para a Empresa e informando da
ex!stênc!a de uma Carta Consulta ao BNDE, com data de 26-~-74,
para empréstimo de 20 (vinte) milhões de cruzeiros.
Nota - A_paJ.;tir portanto de uma gleba adquirida à revelia
da Lei e da Ordem, para utilizar a expressão do próprio instrumento que pretende legaUzar o ilegal - E.M./005 - e de uma
posse não mansa e não pacífica, o Grupo dirige-se a dois dos
maiores Instrumento• de crédito do Pals, via Ministro de Estado,
para pleitear beneficioJ de vultosa monta, enquanto seque,r os
ocupantes da gleba são mencionados no seu número exato.
- Em 13-8-75, às fls. 232, o Secretario-Geral do Conselho de
Segurança Nacional, faz saber ao Sr. Ministro da Agricultura que
a cadela domin!al das terras objeto de apreciação, TEM VÍCIO
ORIGINAL INSANAVEL, ,e que Isto posto, deve o INCRA providenciar a ANULAÇAO dos respectivos Registras nnobll!ários. E, as
fls. 234, novamente o Secretário-Ge-ral do C.SN. informa ao Ministro da Agricultura que, sob o prisma de Segurança Nacional o exame do processo conCluiu s.erell}. inaplicáveis, às espécie em questão,
os artigos 105 e 160 do Decr,eto-lei n.0 9. 760/46, razão pela qual
somente após o registro das terras em favor da União, o INCRA
poderá proceder à alienação onerosa, mediante concorrência pública e prévia autorização do Senado Federal.

Nota - É indiscutível a perda do beneficio a esta altura dos
acontecimentos, referendada pelo_ próprio Cons·elho de Segurança
Nacional, que não encontrava, à época, justificativa plausível para
legalizar o i!egalizável.
- Mas exatamente 14 dias após o que seria a decisão final,
de pleno direito, ainda que por vias tortuosas, surge o o-fício de
n.o 430/76, originário da Secretária Geral do Ministério da Agricultura, comunicando a necessidade de desarquivação do processo
da ''Rio Candeias" face a NOVA orientação consubstanciada através da Exposição de Mótivos de n.o 005, de 2& de junho de 1976.
Após o· recebimento desse expediente, o INCRA passa a cumprir
dete.rminadas providênciaS, da mesma forma que a solicitante,
indispensáveis a viabillz~ão do beneficio, apenas que, a partir:
daqu-ele .momento, o ilegal passa.xla a ser. visto com "outros olhos'•.
- Assi'!l, para e'feit!' !le sintese, porque à inviável aponta:r
falh~s n~u~o que, a prm~ se considera acima de qualquer discussao ju:r:!dico-legal, passarerz:.os a expor o fato ocorrido, sem a.
preocup~çao de ~ualquer analise, começando pela justificativa
existencial da propr1a E.M./005!76; enca;m.inhada e rderendada
pelo Presidente Ernesto Geisel.
""='or talhas de ação do ·Poder Público, a ocupação (da
Amazonia) se p-rocessem, em muito casos, sem observância de disposiç§es legals. Assim, por exemplo, empresários
de outras regioes do- País que se lançaram para a ár.ea
em muitos casos, adquiriram terras sem maiores cuidadoS
na verificação da cadeia dominial muitos apenas seguindo
práticas usuais em outras regiõeS. E, vale o registro, alguns elabora-ram projetas que foram aprovados pelo órgão
fede.ral de de:Senvo~vimento :regional e, diversos fizeram investrmentos, mclusive beneficiados por concessão de incen,tivos fiscais.
Nestas condições, paradoxalmente, sob o pálio 'da ação
do Govexn.o (.rodovias e incentivos) de um lado, e da sua~
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própria impotência em ordenar o processo, foram se incrustando situações, muito embora gestadas na ,tortuosidade de atitudes reprováveis, mesmo à revelia da Lei e
da- Ordem, que em termos de resultados se redimem na
medida que promovem o desenvolvimento da r-egião. o
Governo, contudo, não pode permanecer indiferente ao
fato forjado pela ausência oportuna de providências eficazes, e .embora possa parecer perigosa a orientação ora
proposta, porquanto possa estimular novas investidas, não
há como fugir à consolidação daquelas situações que favorecem ou poderão favorecer à política económica e
social!'
Em 2-10-76, às follias 252 a 259, os Dlre•ore.s da "Rio Candeias"
encaminham ao Procurador Geral do INCRA documento onde
consta a Concordância aos Termos da Ação Anulatória inteUtã.da
pela autarquia e conseqüente transcrição da propr:edade - Gleba
do Baixo Candeia.s, pretensão primeira, com superfície <ie 133.608,7
hectares, próxima à Capital do 'Thrritório - em nome da União.
Em 1. 0 -9-77, às fl.s. 402 a 426 encontra-se o resultado de uma
nova Visto-rl.a, so:icltada por Ordem de serviço n. 0 18/7·7 e éuja.s

principais conclu.sões descrevemos a·oaixo:
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14/78, que entrou em vigor a 1.0~2-78, reduzindo ya!a 55
(cincyüenta e cinco) hectares o módulo de exploraçao Indef.en'do no T.F. Rondônia. A ser aplicada esta nova tabela,
a área máxima conc·edivel, d-e acordo com a E.M./CSN/
MA/005176 (Seiscentas vezes o módulo de exploração indefinida) será de 33.000 (trinta e três mil) hectares."
Em novo processo, .agora de n. 0 004111, incluso ;to docl!.mento
maior com data de 11-7-78, mas com nova num-eraçao de paginas,
o Diretor Executivo da "Rio Candeias" faz saOOr a? Presidente do
INCRA que seja acolhido o Projeto de Bovinocultura, anexo, com
o que se dão por conclusas as providênc!as d-e responsabllifi.ade da
requerente, relativamente à transcrição efetuada com a União, nos
termos do que dispõe a E.M./005/76.

Em 16-8-~8. às fls. 122 e 123, do novo processo incluso,, o Dlretor
do Depar'amento Fundiá.rlo do INCIRA,,em expedi·erote encaminhado à Procuradoria J'ur:íd1ca, levanta varias restriçoes ao encaminhamento da matéria à decisão superi9-r, como segue:
- que faz retornar o assun,to (módulo) à Procuradoria Jurídica para informe do amparo legal, quanto à dimensão da ãrea
em até 60.000 hectares;

- que a Empresa ''Rio Cail.deias" desenvolve atividades de Pecuária e Exploração Madeireil'a na área compreendida entre os
rios Preto do Candeias e Garças;
-que a Empresa derrubou, indiscriminadamente, 5.000 (cinco
mil) hectares e que existia, à época, apenas 230 (duzentos e trinta)

- que seria conveniente reexame do Projeto d·e Bovinocultura
apresentado pela 'Intel'essada, porque julga necessidade de análise
técnica mais detalhada, face o vulto do empreendimento, em especial ocorrendo redução da área para 33.000 hectares;

-que na Gleba Urupá, motivo da segunda pretensão 1 não existia nenhum Projeto Agropecuãrio e .sim um Complexo Industrial
Madeireiro;

- ademais, julga, também, necessário compa-+ibillz!l-r-se o Projeto com o.s planos de desenvo:vim.ento regional, em açao integrada
com o Governo do T.F. Rondônia.

bovinos;

- que a Empresa, inteligentemente, transformou parte dos
seringueiros, que lá habitavam, em seus empregad<J.s, ainda que a
maior parte não tenha vínculos empregatíc!os;
-

que, por ocasião de um sobrevôo, foram localizados apenas
e_ seringueiros; e

49 posseiros

- finalmente, o rol das benfeitorias constantes na sede da Fazenda Rio Candeias.
As fl.s. 459
Registro, sendo
pertencente ao
União Federal,

e 460 encontr'am-s.e as Certidões Anulatórias de
autor o !NORA e __ Ré, a Laminasa S.A., empresa
Grupo "Rio Candeias", bem como a de pertence à
com área <le 123.608,7 hectares.

Em 14-10-77, às fl.s. 462 a 492, a Procuradora Autârquica do
INCRA Maria Jovlta wo:ney Valente, depois de comentar principais p~Ças do processo, concluí, em parecer, a viabilidade de aplicação do tratamento excepcional previsto na E.M./055(76, sobre
área de até 600 {seiscen+as) vez·es o módulo de exploração indefinida, que corr-espondia, à época, a 60. 000 (sessenta mil) hect~res,
DESDE que haja inter-esse da administração na concessão da.s
terras, COM AS CAUTELAS SUGER.IDAS, UNICAMENTE à Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candei3,s S.A.

As fLs. 493 a 503, encontra-se o Quadro Comparativo dos Diretore.s e Acioni.stas de todas as empre.sa.s envolvidas na questão,
cOnforme dad-os do processo .e respectivas especificações contratuais.
Em 31-10-77, às fls. 5D-6, encontra-se a_ aprovação da Procuradoria Geral do INC.RA e .sugestão d·e encaminham,ento ao Sr. 1\!inis+ro da Agricultura e, à mesma data e folha, o Presidente da
Autarquia acolhe a .sugestão e encaminha o processo ao Ministro
Aly>son Pau:inell!.

Em 7-12-77, às fl.s. 511 a 513, o Chefe de Gabinete da Presidência do INCRA comunica, em aviso urgente, que a "Rio Candeias"
reivindica o direito de vistas ao p:rocesso- e requer que, dos 60.000
hectares que a Autarquia concorda, J::aj.3.m cedidos à signatária
10.000 hectares na G1eba Candeias, perto dá Capital e
50.000 heotares na Gleba Urupá, próximo de VIla de RÓndõnia e adjac·ente ao Projeto de~ Ouro Preto.
Em 6-1-78, às fl.s. 520 a 522, encontram-se as alteraçõe.s havidas na es+rut.ura acionária da "Rio Candeias S.A." e suas subsidiárias, conforme quadro incluso à."J folhas 538 onde .se con.stata
que, a Maderelra Urupâ passa a condição 'de malar capital
Cr~ 16 mllliões, seguida da Agropecuária Tapagem, Cr$ 15,5 milhoe.s, da Agropecuár.a Urupl, Cr$ 12,2 mllliõe.s e finalmente a
"Rio Candeias~~, com apenas Cr$ 6 milhões.
'
'
Em 12-6-7-8, às fls. 546 a 549, novamente a Procuradora .Autárquica, Maria Jovita w. Valente, conclui outro parecer nos seguintes termos:
"É válido ress&ltar que a taoela de móduios foi modiflca<'la recentemente pela Instrução Especial INCRA n. 0

Em 4-1-78 às fls. 132 a 138, do novo processo, o !Tesidente do
INCRA. em exJ,ediente ao Sr. Mlnlstro da Agricultura informa que
o projeto de bovi'!ocultura, após ~ál!se pelo s~tor competente, foi
considerado perfe1tamente ex-eqmvel e qpe a area a ser aproveitada era de 60.000 hectar-es, sendo conven?ent-e, no entanto, exame
da parté da SUD.AM:, com relação à compa~~bilidade com os planos
des·envolvimenti.<;:ta.s elaborados nara a Reg1ao; destarte, desde que
o Sr. Ministro co:rlcord,e, .sug,ere remes:.sa dos autos ao Ministério
do Interior e posteriormente ao Con$elho de Segurança Nacional
e Senado Federal, a quem cabe, no caso, autorizar a alienação
da ârea.
Em 1.0-2-7.9, às fls. 143 a 146, d·o novo pr,ocesso, o Direto-r Executivo da "~:o Candeias" e.sclar·ece à SUDAM. face a tramitação
do processo naque:a Sup-erintendência. das seguintes questões:

- que o processo não visa p-edido de colaboração financeira,
nem qualquer estimulo ou incentivo de na~ureza fiscal;
- que os dois projetes {Candeias e Urupá)" estão implantados
há longa data, utilizando recursos próprios e de inst:tuições financeiras privadas e~ p:cesentemente, são totalmente auto-suficientes;
Nota - Aqui, fica implícita a necessidade de verificação das
garantias oferecidas pela 1'Rio Oande!as" para retirada dos crédi~os,
mesmo em se tratando de financeiras privadas.
- que encarece um pronto pronunciamento da SUDAM par~ o
encerramento do caso lembrando que a Empresa, nesses 6 (.Sels)
anos, já 'investiu na á~ea mais de 100 (cem) milhões d·e cruzeiros.
Em W-5-79, às fls. 1-51 a 154, do novo processo, incluso no documento maior, o Superintendente da SUDAn.ol, dirige-se ao :Ministro do Interior, assinalando que as atividades ~ serem t1;esenvolvidas pela Empresa "Rio candeias", s·etor pecuáno e maderreiro,
são consideradas como de interesse para o desenvolvimento da
Região Amazónica.

Em 3-7-79, às !:S. 156, do novo processo, o Mln!.stro do Interior
consigna .seu enf!osso à análise e à.s considerações expendidas pela

SUDAM: e encaminha ao Ivfinistro da Agricultura, os autos do

processo.
Em 20-7-79 às fls. 160 o Pre.sidente do INiCRA, recebe o processo, que, apóS trâmites meramente burocráticos, retorna ao Ministério da Agricultura em 9-9-979, para somente, então, ser encaminhado à Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional
que, por sua vez· entendeu conveniente redução de área para 33000
hectares .como 'recurso para evitar formação consentida de latifúndio, Conforme despacho encontrado às fls. 172 e 173 do novo
processo.
Depo!.s de devido encaminhamento e aprovação pelo Chefe do
Gabine"e Civil da Presidência da República, o processo ·INCRA
1.569/73 e apensos recebe a autorização última para encaminhamento ao Senado Federal, acompanhada de Mensagem Presidencial e objetivando a necessária autorização para que a Empresa
Agropecuãria Industrial e Colonizadora Rio Candeias S.A., possa
adquirir, SEM QUALQUER CONCORRÉNCIA, a -área de 33.000
(trinta e três mil) hectares no Território ~era! de Rondônia, em
localidade próxima à Capitel da.quela Unidade Fe.derativa.
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ll: de ressaltar o importante aspecto eonJltante à letra b do
item 10, da Justificativa de encaminhamento da E.M./CSN/MA/
005/76, que diz o seguinte:
"As pess<la.s físicas ou jurídicas de. áireito privado,
que estejam em uma ou mais das situações acima descritas, poderão habilitar-se ao tratamep.to excepcional, desde
que, previamente, tenha sido Intentada na Justiça, a competente ação anulatór!a e conseqüente transcrição da propriedade _em nome da Urifão, como p:teconiza a doutrina
firmada _no Parecer n.0 L_-085/75, do Consultor-Geral 'da
República."
no exposto, depreende-·se que a Empresa 14RiO Candeias~', se
contemplada com o tratamento excepcional, poderá arrogai' para
.si o beneficio da Ação AnuJ-ª'Jória e a conseqüente transcrição da
propriedade em nome da União.
Diante das razões expostas nos itens 1, 2, 3 e 4 supra, nosso
voto é contrário à autorização solicitada.
de 1980. - Franco
Sala das Comissões, 21 de
MontorG.
PARECERES N.0 s 994 E 995, DE 1981
Sobre o Projeto de Resolução n. 0 161, de 1981, que
"autoriza o Poder EJreeutivo a alienar à empresa Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias Ltda., a área.
de 33.000 hectares de terras públicas, no Território Federal
de Rondônia, para à. Implantação de projeto de bovlnocul-

tura.'".
PARECER N.• 994, DE 1981
Da Comissão de C<>nstitwção e Justiça
Relator: Senador Raimundo Parente
A douta Comissão de Legislação Social, após ampla a;ná!lse
da Mensagem pertinente, do Senhor Pres':len_J;e da Republica,
decidiu formalizar o prese:p+e Proj~?-tO ãe Re .. .luçao, que autor!za o
Poder Executivo a alienar à empresa A~.Lopecuária Industrial e
Colonizadora Rio Candeias Ltda., a área de trinta e três mU hectares de terras públicas, no Território Federal de Rondônia.
o objetivo da alienação é conforme os documentos que instruem a matéria, a implantaçÍl.o de ambicioso projeto de bovinocultura.
Sucede que, no ãmblto da própri!- Comissão .de Legislação Social, houve as seguintes manifestaçoes contrãnas, que precisam
ser analisadas, tendo em vista a importância do assunto:- o Senador José Fragelli ofereceu restrições à juridlcldade
da alienação;
- o Senador Franco Montoro votou contrariamente à alienação, oferecendo longa declaração dé voto;
- o, sena_dor Humberto Lucena também votou e'Ontra o :projeto.
ll: bom, portanto, que se apreciem as posições conflltantes, a
fim de que seja ava:iada, à luz do Direito e do interesse nacional,
a posição a seguir.
Primeiramente, é de salientar-se que. nos termos do ar+. 171,
da Constituição, o Senhor Presidente da República submete ao
Senado Federal pedido de autorização para qu'e o Poder Executivo
possa alienar tr!nta e três mil hectares de terras públicas, no
Território Federal de Rondônia. Como beneficiária da transação,
é Indicada a empresa Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio
Candeias Ltda.
Logo à J)rini'eira vista, contudo, observa-se que a empresa
in+-eressada aparece, nos documentos oficiais que instruem a :matéria, com diferentes denominações. Por exemple>:
a) Agropecuárla Industrial e "Colonizadora Rio Candeias Ltda.;
b) Agrop€cuárla Rio Candeias;
c) Agropecuária Industrial .e uoloni:iadora.. Rio C-andeias S.A .
- AGRINCO;
d) Agropecuária Madeireira e ·coloriizadora Rio Candeias;

e) Agropecuária :industrial -e Colonizadora candeias Ltda.

Sucede que, na forma do contr.ato _sºc.ial_ arquivádo na Jun_ta

Comercial de Porto Velho, Território Federal de Rondônia, sob o
n.O 2. 980 (sessão de 19 de março de 1974) a empresa se denomina
Agropecuãria, Industrial e ColoniZ.adora Rio Candeias Ltda., cujo

CGC tem o número 05.900.287/001. D-e.s.sa forma, qualquer dúvida,
existente ou .a .ser levantada, está plenamente esclarecida.
Nove processos, encaminhadús a esta Casa, juntamente com
a Mensagem do Senhor Presl·dente da República, esclarecem que,
desde 1973, a empresa. pretendente se esforça no. sentido de regularizal!' a: situação _q_as terras em que desenvolve suas a.tividades
e procura a Implantação ile projetas econômlcos.

Outubro de 1981-

Feitas as ressalvas necessárias passamos à anâllse da Mensagem, por me.lo da qual o Presidente da República submete, aos
Membros do Sena:do Federal, o pecHdo de autorização para que
possa o Poder Executivo alienar trinta e três mil hectares de
terras públicas, no Território Federal de Rondônia, à referida
Agropecuárla, Ind ustrlal e Colonizadora Rio Candeias Ltda.
No parecer aprovado pela douta: Comissão de Legislação Social, e que resultou no projeto de resolução pertinente, são ressaltados os seguintes pontos:
.,...- a Exposição de Motivos do Ministro <'la Agricultura, que
acompanha a Mensagem presidencial Informa que a aT!enação
pretendida obteve parecer fawrável dos órgãos técnicos do Poder
Executivo, Inclusive da Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia;
- o Conselho de .Segurança Nacional se manifestou favorável
à alienação;
- o projeto de bovlnocultura. apresentado pela Interessada,.
foi julgado perfeitamente enquadrado nas dlretrizes <'la SUDAM;
-

o empreendimento objetlva a produção pecuária, tendo em

vista o abastecimento local de carne;

- o projeto deverá sofrer alteração, tendo em vista que o
módulo de exploração Indefinida que correspondia a 60.000 ha.
foi limitado em apenas 33.000 ha., conforme a Instrução Especial
INCRA 14/78, cujas dlretrizes foram encampadas !!ela SecretariaGeral do Conselho de Segurança Nacional, no Aviso n.0 167, de 7
de dezembro de 1979;
- o p€ãido já encontrava respaldo legal ro1tes da Exposição
de Motivos n.o 5/76, e no preceituado nos arts. 160 e 105 do Décreto-lel n.0 9. 760, de 5 de setembro de 1946, que autorizava a
alienação de terras públlcas Independentemente de concorrência,
nas circunstãnclas de fato, combinade> com o axt. 4.0 óo Decretolei n.o 1.164/71;
~ o Senado tem autorizado a alienação de terias públicas
8em concorrência, para a. lmplan tação de proj etos no Distrito
Agropecuário da Zona Franca de Manaus;
- a empresa Interessada in;fo:ctnou que ano passado já aplicara mais de sessenta e um milJhõe.s e setecentos mil ctuzeirOs,
para a implantação de projeto agropecuário, de exoloracão de
made.!ras e de extração de látex;
- parecer do !NORA põe em relevo a necessidade de o prOjeto
dever compatibUizar-se com a porção de terra pleiteada, e sua
execução fica:rá vinculada a contrato de Concessão, mediante
eondlção resolutlva;
- a. exploração da mesma área tinha, anteriormente, merecido
ãté financiamentos oficiais~ eom hipoteca do imóvel rural, "com
o que_,'!_staria .preenchido um dos requisitos da Exposição de Moti'"OS USN-lMA/0115/76;
- vistoria realizada apurou a existência de posseiros na área
objeto de estudo, o que levaria à solução concllciona<la à comprovação prévia de acordo, para evitar lltiglos;
- Os- posseiros foram localizados em área de 243.603 hectares anteriormente pleite'l!dos pela empresa Agropecuár!a Industrial e Colonizadora Rio candeias e empresas do grupo liderado
por ela;
- ação anulatórla, contudo, anulou-lhe a pretensão. Julgada
procedente, resultou no cancelamento dos registros. Então, a matricula se fez em nome da União, poss!l>llitando a: demareação
da área, de forma a respeitar-se o direito <lo maior número de
posseiros;·
- por outro lado, a autoridade está. implantando na região
o Projeto 01Iro Preto, como integrante do plano de zoneamento
básico, de que hã noticia n'CI processo;
- o Projeto OUro Preto objetiva o a:proveitam<mto de agricultores e posslb!Utou, no mês de maio último, a entrega de·3.107
títulos de propriedade, p€lo liNCIRA;
- para. a região, todavia, conve11gem seis mil tamillas, anualmente, de maneira que dezesseis mil grupos faml!lares já aguaróam os seus titulas de propriedooe.
Como se verifica, a douta Comissão de Legislação Social, antes
de formular o presente Projeto de Resolução, examinou euldadosa e juridicamente o problema. E concluiu reconhecendo terem sido atendidas as exigências do art. 407 do Regimento
Interno "do Senado Federal. Diz, inclusive o parecer do Relator
- Dessa forma, satisfeitas as êxlgênelas da exposição de motivos CSN/IMA/0.05/76, que consubstancia a legislação citada anteriormente, permitindo a alienação à Agropecuárla. Industria:!
e Colonizadora Rio Candeias Ltda, da área de 33.000 h a., com
dispensa de licitação e mediante o pagamento de> valor da terra
nua, segundo a: "Pauta de Valores" do IN:ORA, e tendo em viSta
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o projeto de 'bovinocultura.~ se devidamente execútado, irá con...
trlbuir deci.sivamente para o desenvoJ.vimento econômioo dia região, opinamos no sentido da aproyação do Projeto de Resolução ...•:
No voto em .separado, o Senador Franco Montoro levanta.
quatro pontos que considera intmn:iponíveis:
1 - desatenção às exigências do art. 407 do Regimento Interno
do Senado;
2 o processo tem fundamento na exposição de motivos
CSN-MA/005/76, que pretenderia s<Jbrepor-se à legislação vf!l'E!nte;
3 - manifestação da COnfederação Nacional dos Trabalhaoo'res da Agricultura;
4 - ra:zões do INCRA, no Processo n.o 1. 569/73.
Quanto às ofensas ao art. 407, do Regimento Interno desta
Casa do COngresso, o Senador Franco Montoro aponta:
- a inexistência de pronunciamento ·do Governo do Território Federal de Rondônia, a respeito do interesse do projeto da
empresa Agropeeuária Industri•al e Oolonizll:d•ora !Rio Cand!eias
Ltda. para a região e de sua compatibillzação com os planos de
desenvolvimento do Território;
- a não-apresentação da p !anta ou descrição minuciosa das
terras em questão;
- inexistência de plantas e descrição de outras terras da
empresa interessada;
- opinião divergente quanto à extstênc!a de posseiros na
área pretendida.
o voto em separado d-o Senador Montoro foi apresentado no
dia 21 de maio de 1981 e o processo inclui:
a) Ofício n.o 291/G, de 1.0 de dezembro de 1980, do Governador
Jorge Teixeira de 01iveira, do TF de Rondônia, assinalando que
"este Governo nada tem a opor quanto à Mensagem n.0 47/80";
Esse ofício é acompanhado de parecer em que a Secretaria
de Agricultura conc'ui pela "aptidão satis.fatór!a d!o empreendimento"; pelo amplo aproveitamento dos produtos gerados pela
·empresa na região; pela viabilização do empreendimento, e.m
face do clima da região; a maneira racional no preparo e implantação das pastagens, com preservação do.s manfmciais de
ãgua e das reservas ,florestais existentes na prapr!edade.
b) Ofício INCRA/PG/n.O 387. datado de 2'7 de novembro de
1980 e assinado pelo Chefe de Gabinete da Presidência do INCRA,
encam!nh.,do ao Senado Federal a planta_e_o memorial descritivo
da área de 33.000hectares pretendidos pela empresa;
c) no referido oficio, o INCRA afirma que "em nome da aludida empresa acha-se cadastrada unia ãrea .de po.s~e de 60.000 ha.,
da: qual deverão ser desmembrados -os 33. OO{) ha", E friSa que uestão cac}astrados 0m_nome da AGRINCO também os Lotes n.os 81 e
207, ambos da Seção B, da Gleba Pir!neus, no. Município de JiParaná/RO, o primeiro com 43.700 (quarenta e três hectare<:; e
setenta ares) e o último com 27.500 (vinte e sete hectar·es e clnqüenta ares);
d) também no ofício do IN'CRA, há definição referente ao
prob:ema: doS posseiros: "Informo- ter .sido constatado,· em levantamento realizado in 1oeo1 no mês de julho do ailo em curso, que
nenhum posseiro ocupava a área pretendlda. A empresa interessada, segundo. informações do órgão ,locar desta Autarquia~ m·antém na área em referência um total de 81 (oitenta e uma) pess~~· das quais 41 (quarenta e uma) ali residem, todas na eondiçao de eml?regados".
Verifica-se, por conseguinte, que os obstáculos opostos pelo
voto em separado do Senador Franco Montara se encontram plena.;.
mente desfeitos.
Seria, dessa forma:, dimensionra.r em exagero a quebra de
hierarquia das leis, proposta no voto em separado-.
Opinamos, pois, pela constltuc!onalidade e jurldic!dade do
presente Projeto de Resolução, porquanto o cuidado com que se
houve a autoridade deixa a pretendid·a atiienação a salvo de
quaisquer dúvidas ou fato~ oponentes à sua livre tramitação. ·
Sala. das COm~ssões, 25 de junho de 1981. - Aloysio Chaves,
.Pre.sidenite - Rannundo Parente, Re~ator - João Calmon Bernardino Viana - Moacyr Dalla - Hugo Ram-os - 1\-lurilo Bada.ró - Lenoir Vargas - Almir Pinto - Tancredo Neves.
PARECER N. 0 995, DE 1981

Da. Comissão de Ag:ricultura
Relator: Senador Benedito Canelas
No.s termos do parágrafo único do art. 171 da COnstituição
o_ Senhor Presidente da República, por meio de Mensagem, pro~
poe aos Membros do Senado Federal a alienação de terras _públicas no Território Federal de Rondônia à empresa Agropecuâria Industrial e COlonizadora Rio Candeias Ltda.
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A área objeto da alienação tem a superfície de trinta e três
mil hectares e se destina à implantação de grande projeto de bov~nocultura, conforme a documentação reunida para instruir a
matéria.
·Examinado o assunto pela douta COmissão de !legislação
Social, resultou no projeto de resolução em exame, contra o qual
se insurgiram os Senadores José Fragell!, Franco Montoro e Humberto Lucena.
A COmissão de Constituição e Justiça examinou em profundidade o assunto, analisou as posições adversas e desceu às minúcias pertinente.3 a.o contrato social da empresa interessada,
concluiu, afinal, que os obstáculos levantados contra a alienação
se acham p~enamente desfeitos, razão Por qtle opinou pela eonstitucionalidad~ e juridicidade do projeto de resoluç~.
No parecer que trouxe a este órgão Técnico, o ilustre ·senador Leite Chaves, que avocara o processo, termina assim;
"Como, entretanto, destina-se a área à formação de
fazenda privada, não vemos como opinar pelo acolhimento
da proposição. Manifestamo-nos, assim, contrários ao
Projeto de Resolução apresentado pela CLS à~ Mep.sagem
n.O 47/80, .do Sr. Presidente da República por nao hari!lonizar-se ela com os interesses da agricultura nacio:p.al~ sobretudo no tocante à politica de colonização, a que estamos
atentos por força do que dispõe o Regimento Interno· em
seu art. 98, item VII."
Verifica-se, portanto, que a manifestação contrária do nus ...
tre Relator se fundamenta, em especial, no fato de que:
a) o projeto de resolução não se harmoniza com os interesses da agricultura nacional, e
bl o aludido projeto desatende, sobretudo, à politica de colonização a que está atenta esta Comissão, ex vi do art. 98, item
VII do Regimento Interno do Senado.
De acordo cóm o d!spoõit!vo citado, do Regimento Interno,
compete a este órgão Técnico opinar sobre as proposições pertinentes a colonização, povoamento e diretrizes politico-económicas
de crédito rural.
Sucede qUe, em relação a isso, parece desatenta a colocação,
porquanto o projeto de resolução trata da alienação de terras
públicas com área sup€riot a três mil hectare.s - conforme prevê
o art. 98, item IX do Regimento Interno - e não da colonizaçãq,
povoamento e diretrizes político-eeonômicas de crédito· rural previstas no item VII do referido art. 98.
Ocorre, portanto, equivoco· de endereçamento. E, desde que
a conclusão a que chegou o douto pareceri.sta se. assenta em bases
irreais, logicamente se vê colocada em curso diverso do real.
Do ponto de vista constitucional e juridico, o projeto em es•
tudo foi considerado hábil. Relativamente à alienação em si, aos
motivos que a d·eterminam, aos re3ultados que dela advirão ou
que se pretende alcançar, passarão, agõra, a ser analisados.
Na forma da exposição de motivos do Ministro da Awcultura,
que acompanha a Mensagem presidencial,
da Exposição de Motivos n.o 05/76, do Conselho de Segurança Naclonai de Colonização e Reforma Agrária - -INCRA;
- a pretensão da Agropecuária rnd'ustrial e Colonizadora Rio
Candeias Ltda. recebeu parecer favorável dos órgãos técnicos do
INCRA;
- os diver.ws órgãos ·do INCRA _concluíram pela aplicabilidade
da Exposição de Motivos n. 0 05/76, do Conselho de segurança Na.c!ona1 - Ministério da Agricultura;
- a aplicação dos postulados defendidos em tal exposição de
motivos permite à empresa interessada a dispensa de licitação
que se impunha, tendo em vista a área pretendida ser equiva..
lente a selscenta..s: vezes o módulo n~gional;
- é de assinalar que a Secre~aria-Geral do Consellio de Segurança Nacional, pelo Aviso n.o 167/79 nada opôs à alienação, permitindo-lhe tratamento excepcional.
A Agropecuária Industrial e COlonizadora Rio Candeias S.A.
pertence ao Grupo De Zorzi e já vem aluando na área, há muitos
anos. Tem processos no INCRA (Proc. n.0 3.321/80) em que pleiteia a regularização de uma área de 102.150 hectares, localizada
no Muuiclp!o de J!-Paraná, em Rondônia.
Sobre Isso, a posição do INCRA admite dar-lhe o tratamento
previsto na Exposiçáo de Motivos MJ/MA/CSN/N.0 77/78. Isto significa o. reconhecimento do domínio, em favor do aludido Grupo
De ZOrzl, sobre área máxima de 33.000 hectares.
A implantação do proieto de bovinocultura da Rio. Candeias
vem sendo~ há muito, implantado· de maneira racional, obedecendo às determinações do Código Florestal, no que se refere à. preservação dos mananciais hídricos existentes na propriedade, tanto
quanto no que alude às reserva.,s florestais.
Leva;ntamento dat~do de 1.0 de dezembro do ano passado,
apresentava quarenta quilómetros de estradas internas construidas pela empresa, além de cem quilômetros de cercas externas e-

5720

Sábado 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào H)

internas. Mais de três mil e quinh~ntos hectare.s de pastagens
foram plantados e estão sendo utilizados na criação de. seis mil
reses. Atualmente, tais números avançaram, o que demonstra dis..PO.s?.ção da emprooa inte.ressada em realmente implantar um
proJeto que promove a pecuária numa região onde a agricultura en-_
contra sérios obstáculos.
Ora., parece impróprio inquinar o presente projeto de resolução contrária aos interesses da agricultura nacional. Primeiro,
porque nenhum argumento fático foi trazido~ para justificar a
assertiva; segundD, po'rque um projeto de bovinocultura interessa de perto à agricultura, uma vez que terá, forçosamente. de se
fazer acompanhar de um complexo de atividades rurais; terceiro,
porque todos ús órgãos de Governo !lgados aru problemas do campo opinaram favoravelmente à alienação.
Exclui-se do debate o conceito __ do G_rupo proprietário da Rio
Candeias. O próprio parecer vencido diz, a Certa altura:
~·Embora recQ!lhecendo que a firma pretendente à
compra goze do melhor conceito empresarial, tendo implantado no lote uma vasta gama de benfeitor!as, não
vemos como opinar pela acolhimento da mensagem, por
ser ela contrária aos interesses da agricultura nacional."
Assim, embora adotanda ponto de vista discutível ou desacompanhado de comprovação, de ser a alienação contrária à ·agricultura nacional, há, no parecer vencido, o reconhecimento da
seriedade do Grupo proprietário da Rio Candeias.
De nossa parte, entendemos que um empreendimento que preserva os mananciais de água, respeita as limitações estabelecidas
em Lei, no que se refere ao desmatamento; implanta estradas e
pastagens e se ocupa do criatórlo, não pode nunca ser considerado
contrário à agricultura nacional.
Esta Comissão jamais permitiu que algum empreendimento
contrário à nossa agricultura fosse implantado. E, em relação
ao projeto de resolução em exame, tem de aceitar, como válidas,
as opiniões dos técnicos do Poder· Executivo. Inclusive a.s do Governo do Território Federal de R·ondônia, que reconhecem existir um trabalho realizado pela Rio Candeias, empresa que acomoda sessenta famílias, as quais é emprestada toda a assistênci~.
Documentos da Secr-etaria de Agricvltura de Rondônia juntado ao processo·l~ormam, em suma, a seguinte:
- A área em discussão apresenta aptidão satisfatória ao empreendimento que ora se desenvolve em solo de baixa e média
fertilidade.
- Quanto à situação geográfica do local é de 43 quüômetros
de Porto Velho, principal centro consumidor da região.
- O preparo de área para a implantação de pastagens e/ou
benfeltorias, vem sendo executada de maneira racional.
É evidente que a implantação de projetas agrícolas, pecuários
ou agropecuários está condicionado a inúmeros fatores.
No ca'o presente, trata-se de projeto pecuário. A área objetivo da alienação pretendida é .moldada para a pecuária.
Quaisquer dos votos discordante.:; manifestou-se contrãrio à
pecuária - o que· nem sequer e11trou em cogitações. Por isso mes~
mo, é válido o empreendimento.
RelatiVamente aos embaraços criados no setor constitucionaljurídico-regimental foram plenamente desfeitos.
Assim, opinamos pela aprovação do presente Projeto de Resolução.
Sala da.3 Comissões, 2 de outubro de 1981. - João Calmon,
Presidente eventual - Be:riedito Canelas, Relator - Leite Chaves,
vencida com voto em separado - Martins Filho- - João T~úcio.
VOTO VENCIDO, EM SEPARADO,
DO SR. SENADOR LEITE CHAVES
Não se concebe como os governos pós-64 continuem a destinar
a particulares grandes áreas de terras do domínio da União, enquanto milhar€& de lavradores_ vivem na marginalidade e no desespero dentro de um País que possui a maior área agricultável
do mundo.
Desde sua existência, até aqui, o INCRA não distribuiu mais
do que 300.000 títulos de propriedade, o que é insignificante quando se sabe que o seu sucesso estaria condicionado à distribuição
de 250.000 titulas por ano, durante 20 anos. Ein 17 anos de existência deveria ter dlstribu!do pelo menos 4.250.000 t!tuios, mas,
nesse período, conseguiu chegar apenas àquele mísero número,
enquanto que, no Paraná, somente em razão da erradicação do
café, 150.000 pequenos !móveis foram remembrados ao latifúndio,
de 1975 para cá.
A política de distribuição de terra tem sido um redundante
fracasso.
As terras do Oeste, por lei, deveriam ser destinadas exclusivamente à reforma agrária e à colonização. As melhores ãrea.s,
entretanto, foram destinadas pelo Governo a multinacionais e a
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grandes o:iganizações cortlerciai.s e industriais, através dos incentivos fiscais e dàs financiamentos generosos, que concorreram para
a obtenção dos maiores resultados imoblliários, através de grupos
aproximados do poder.
Não haveria por que .Rondônia, na iminência de se tomar
Estado, não fosse área exclusiva de colonização, já que se constitui
em uma nova fronteira agrícola do Pais, ·no momento em que
o êxodo rural continua a· atingir índices jamais vistos no Pais,
pela· erradicação do café e a mecanização agrícola das áreas tradicionais.
Por todos os motivos_, projetas dessa natureza, em que a
firma Agropecuárla Rio Candeias pretende adquirir uma área de
33. 000 ha, deveriam ser desestimulados, a menos que se destinassem a colonização agrária, a que não acontece.
A falta de projeção social do Governo é tamanha que no
processo existe mesmo uma referência de que, na área, 16.000
família aguardam oportunidade de acesso ao solo. E essa referência consta da página 4a, in fine, do parecer da Comissão de
Constituição e Jl,\Stiça,. que, não obstante o reconhecimento do
,prob~ema social e tensional, opinou, mesma assim, pela efetlvldade
da venda.
·
Embora reconhecendo que a firma pretendente à compra goze
do melhor conceito empresarial, tendo implantada no lote uma
vasta gama de benfeltor!as, não vemos como opinar pelo acolhimento da mensagem, por ser ela contrária aos interesses da agricultura nacional.
A luta do País, hoje, é para que a produção agropecuária seja
o resultado do esforço do maior número de pessoas envolvidas
nessa atividade e não de uma minoria apenas.
É falsa para o Brasil a tese da produtividade. Se dupilcarmos
ou triplicarmos a produção, pertencendo ela ao mesmo número
de pessoas, em nada melhoraríamos a situação dos párias do
campq, sem terra, sem patronas, sem esperança.
De-stinada que fosse a área a projeto de colonização, para
assent~mEmto, inclusive, das 16;000 f~mílias que se encontram
•desabrlgadas nas imediações, nao terxamos como nega_r !- concessão, em harmonia com o procedimento que essa Conussao vem
adotando.
Como, entretanto, destina-se a área à fonnação de fazen~da
privada, não vemos como apina:r: pelo acolhimento da prqposiçao.
Manifestamo-nos, assim, contráriOs ao Projeto de Resoluçao apresentado pela CLS à Mensagem 47/80, do senhor Presidente da
República por não harmonizar-se ela. c~m o~ mteresses da agp.cultura nacional sobretudo no tocante a pohtlca de colonizaçao,
a que estamos atentos por força do que dispõe o Regimento Interno em seu art. 98, i tem VII.
Sala das Comissões~ 2 de outubro de 1981. ...:... Leite Chaves.
PARECERES Nos 996 E 997, DE 1981
PARECER. N.0 996, DE 1981

Da Comissão de IEconomia.·SObre a Mensagem n.o 198,
de 1981 (n.0 343/81 - na origem), do Senhor Presidente da.
ReP,ública, propondo ao Senado Federal seja. a.~torizado o
Governo do Estado de Pernambuco· a elevar em Cr$ 1• • • •
246.,000. 000,00 (duzentos e :quarenta e seis milhões de CI'Uzeiros) o_ .:piQntante de sua dívida iOODSOiidada interna.
Relator: Senador Marcos Freire
1. A pauta de trabalhos do Senado Federal vive assoberbada pel.a avalanche de pedidos de em~réstimos, formulados por EStados e Municípios, para cujas operações de crédito se exige nossa
autorização expressa, através de aprovação de Projetos de Resolução, a respeito.
2. COmo temos afirmado em pareceres anteriores, sobre matéria análoga, a fragilidade eoonômica e financeira dos Municipjos e Estados brasileiros vem determinando o aumento progressivo de suas dívidas consolidadas, recorrendo a fontes várias, internas e externa.s, para obtenção de recurso,.s extra-orçamentários. As
respectivas solicitações, encSJminhadas pelo Chefe do Executivo Federal, vêm instruídas com pronunciamentos favoráveis doS vários
órgãos técnicos competentes para o trato da matéria. A denegação
dos pedidos pelo Senado Federal implicaria em óbice instransponí-'
vel à realização de certos empreendimentos considerados importantes por seus respectivos governos - que não deixam de o ser
em diversos casos. O que é passível de contr<;ivérsia é, sobretudo, .:i,
prioridade que vem s-endo dada a certas iniciativas. Isso, entretanto, insere-se dentro de um plano administrativo local, cuja discussão __extrapola o âmbito desta Casa e sempre· susceptível de
apreciações divergentes, dependentes de concepções filosóficas de
goverrfo e de posicionamentos partidários diferentes.
3. Nesse quadro é que se Insere a nossa orientação, agora
l'eafiiim>ada, de concordarmos com os referidos pleitos, sem ·entrarmos, propriamente, nó mérito dos respectivos pedidos. com
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tal procedimento, não poderemos ser apontados, amanhã,- -como
obstacullzador de realizações de administrações estaduais defendidas por quem o GoYerno Federal, de fato, escolheu e designou
como Governador.
4. Assim, em reláção a Pernambuco, temos sido favorável
a sucessivos empréstimos, seja internos, seja externos, para obras
consideradas prioritárias pelo atual governo estadual, embora possamos ser discordantes dessa ou daquela solução abmçada. Dentro dessa mesma ãiretriz, pois, é que continuaremos a pautar nossa conduta em cas_os semelhantes.
5. Isso não implica, entretanto, em se alheiar _de aspectos
fundamentais que não podem passar despercebidos na análise de
pedidos dessa natureza. Assim, no caso presente, afigurou-se extremamente estranho que na Mensagem n.• 343, do Presidente da
Repúblic-a, em que se péde autorização no Senado Federal para
que o Estado de Pernambuco POS'Sa contratar operação de crédito
no vultoso valor de Cr$ 2<W.OOO.OOO,OO (duzentos e quarenta e seis
milhões de cruzeiros), tenha vindo em termos por demais genéricos, no que diz respeito à utilização dos recursos pretendidos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS). Com efeito,
todos hão de reconhecer que é por demais insuficiente a simples
r-eferência de desti~ar-se, o montante a. ser levantado, ~~à implantação de módulos de atividades educativo-artístico-culturais".

6. Tal fato levou-nos a •ollcitar - a exemplo do que já havjamos feito em relação a outros processos semelhantes, inclusive
os relacionados ao chamado Projeto Recife - esclarecimentos do
governo estadual, at_é mesmo para saber que módulos de atividades educativo-'artístico-culturais se~ão benefiCiados pelo empréstimo em questão, onde eles se localizam, a quem beneficiarão etc.
7.

As sindicâncias que efetiYamos indicarem-nos que os re-

feridos módulos formam parte de um empreendimento maior, a
que há muito se entregou- o Governo de Pernambuco. Trata-se do
Centro de Convenções, Feiras e Exposições S/A, no Município de
Olinda, em cujo local estivemos por quase três horas, no últimó
dia 5. O objetlvo maior do referido_ Centro é o de dar apoio físico,
promocional e institucional ao desenvolvimento das "atividades de
serviços que, €m Pernambuco, -têm eonstituí-do a sua principal
base econômica nas últimas décadas.
8. O Projeto do Centro foi elaborado em 1977, como opção solitária e discricionária de uma das administrações estaduais, que
não se constituíram pelo voto popular. Não só não se ouviu a comunidade, como se contrapôs a manifestações reiteradas que se
sucederam. O fato é que, embora não escutados, é sobre os nossos
ombros que recairão os pesados ânus decorrentes de obras, comO'
essa e tantas outras, verdadeiramente megalomaníacas. Pelas previsões iniciais, o Centro deveria ser construido no período de 1
ano com lnvestlmenlos da ordem de Cr$ 243.000.000,00 (duzentos
e quarenta e três milhões de cruzeiros). Transcorridos 4 anos encontra-se ainda em fase de implantação, tendo já consumidO recursos da ordem de Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos
milhões de cruzeiros); a preç<~s históricos, .pr~vendo ..se, para a sua
conclusão, recursos adicionais de mais Cr$ 1.000.000.000,00 (um
bilhão de cruzeiros) - doe. 1. Se se atuallzar os referidos preços,
levando-se em 'conba os altos índices de Inflação, poder-se-á dizer
que o empreendimento jã está nos custando bilhões de cruzeiros.
9. Prevê-se que, quando concluído~ o Centro de convenções
deT'erã absorver, como empregados, apenas 200 pessoas, e os seus
custos, em termos de Cr$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de cruzeiros) ano, deverão, em tese, ser absorvidos pelas próprias receitas geradas com a promoção de eventos.

10. Na consulta dirigida à Caixa Econôm!ca Federal, pelo
Governo -do Estado, em 20 de outubro do ano passado (doe. 2), é
expl!cltado, como objetivo ma!.s geral do Projeto, a "ampliação da
oferta de serviços educativo-artístico-culturais, através da Implantação de equip~mentos com_ características especiats, que promova a dissemlnaçao da produçao artesanal, artística, científica e
técnica a todos os nfveis da população". Como objetivos específicos
e instrumentais, teriamos:

- Conclusão do Pavilhão de Exposição
- Instalação de um Conjunto de Auditórios
- Criação de Laboratórios de Prática Pedagógica Transescolar
-
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Instalação de Conjunto de Salas de Aula Modulares
Instalação de Museu
Criação de áreas Verdes
Instalação de Oficinas de Cenários

11. Os recursos Inicialmente solicitados à Caixa Econõm!ca
Federal, só para enfrentar esta etapa, montavam a Cr$ ..... · · ·

186.0oo:ooo,oo (cento e oit.enta. e seis milhões de cruzeiros), para a
seguinte destinação:
- Obras civis
Cr$ 140.000.000,00
-Instalações
Cr$ ·36.000.000,00
- Equipamentos
Cr$
5.000.ll00,00
- Móveis
Cr$
s,ooo.OOO,OO

Cr$ 186.000.000,00
Atual!zados na data da aprovação do pedido pela Cabos. Eco-

nómica Federal de Pernambuco, esses recursos se elevam a Cr$
246.000.000,00 ....,. mais que o investimento Inicialmente pre>isto

para toda obm - que representa em torno de 10% do total dos
recursos a serem investidos no Centro de Convenções.
12. Os contactos pessoais que mantivemos, em Pernambuco,
inclusive com o Secretário de Turismo, Cultura e Esportes, Sr.
Franc!.sco A. Bandeira de Melo, e o Dlretor-Presidente do Centro
rie Convenções, Sr . .José do Rego Maciel Junior, permite-nos registrar, numa isenta análise critica:
a) as informações coletadas junto ao Governo dó Estado não
permitem Inferir, de modo mais acurado, os cronogramas de usos
e fontes previstos e realizados do Centro de Convenções não se
esclarecendo, pois, a composição dos investimentos e as aÍt.ernativas de alocação de recursos, cUjas fontes futuras poderão ser ou
não, novos empréstimos;
'
b) o Governo do Estado não d!.spõe, igualmente, de elementos
quantitativos suficientes, que permitam uma avaliação económica. financeira e social do Projeto ao nfvel de detalhe, como seria
desejável;
c) as informações analisadas, assim como o conhe-cimento sobre a realidade económica do Estado, evidenciam, numa abordagem preliminar~ que o Projeto do Centro de C<:lnvenções se enquadra dentro de um sistema económico estadual em que o setor
terciário tem com-andado o seu· processo de crescimento. 1

13. Ninguém ignora a Importância do tur!.smo, sobretudo em
lugares dotados de atrações paisagísticas,· históricas e culturais
como Pernambuco, inclusive em termos de revigoramento da economia e perspectivas de incremento à receita estadual. Julgamos,
mesmo, que o Poder Públi.co deve explorar ao máximo a nossa potencialidade, nes,s.e c~po.:. As críticas que temos feito ao empreendimento em questao, nao .se configuram, 'Sequer, numa posição
contrária à construção de um Centro d-e Convenções desde que se
reconhece ~epe~cussões positivas, em especial benefÍcios indiretos,
que uma inimatlva dessa natureza- sem precisar necessariamente
t~r a grandiosidade da _gue ali estão fazendo, a um custo inadmisruve!mente exagerado para Pernambuco - proporciona às atlvldar~~o.prestações de serviços, notadamente de lazer, cultura e
14. Nessa perspectiva, caberia lembrar que a Organimção
Mundial de Turismo (OMT) estimou, no ano de 1979 qÚe cerca
de 270 mllhõe• de turistas realiza,= viagens lnternaclona!.s. No
a;no de 1980, cerca de 2 milhões e oitoco.~.1.tas mil pessoas pa.:rtiClparam de cerca de 4.300 COngressos internacionais, especialmente na América do Norte e na Europa. Contudo, a América Latina
e o. Brasil, naquele ano, tiveram llma. pequena particLpação na
rece1ta !l"erada por esses eventos, d:ada a in.sigu!!icante atuação
neste pnvi!eglado segmento do mercado internacional, não obstante o crescente interesse pelo produto turístico tropical, tão significativo em nosso País. Nesse sentido, compreende-se que a.
EMBRATUR procurasse criar melhor infra-estrutura estimuladora
a esse setor, na qual .se inserem os Centros de Convenções que
são, ao final das contas, conjuntos de equipamentos e de Instalações que se íntercomplementam, objetivando acolher grandes
eventos. Dispondo de _equiopamento.s de tl!ansporte, comunicações,
aloja-mento, allmentaçao, recroo.~ão e de serviços complementares
e de apoio aos mais . variados. tipos de reuniões progJ:amadas,
deooe congressos cientlfl.cos até feiras de produtos Industriais e
agricolas, bem como espetáculos de caráter artístico-cultural a
.sua rentab!l1dade é predominantemente lndlreta, gerando rendas
através dos bens e dos serviços consumidos pelos participantes
dos wentos, na localidade sede do Centro de Convenções e clrc11Il.v:iz1nhanças. Daí, no entanto, se justificar qtre Pernambuco, com
todas as dificuldades q'ue enfrenta, viesse a russum1r o enorme
õnus financeiro de um•a. obm desnecessariamente monumental
oomo é o Centro que 'l!8tá sendo feito no ba!No de Salgadinho'
em Olinda, há uma gr<ande diferen<;>a.
'
15. Com_ e!e!to, a pomposidade do projeto, a sua. desnecessária soflatlcaçao em 11eml.oo de concepção estrutural e de detalhes
de acabamento, o tornam gravoso demais ,para ,as possibilidades
fin,ancedr~ de um Estado .pobre, como o no.s.so, redundando .num
custo de mve<>timento exC"sslvamente alto para o ""u reduzido
!llllpa.cto social.
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16. Como já assinalamos, os inv·estimentos <lo Centro atingem elevados patamares. Admirtamos, para não -polemizar, a baixa.
base de cálculo de Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiro•).
Há. a previsão de uma. mão-de-obr:a emp-reg,Mia de somente 200

pessoas. ~go, o custo pOr •em·prego direto gerado .se eleva a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhõe.s de cruzeiros), ou seja, cerca de
US$ 100,000.00, o que se configura absuroamente alto. A-ssinalese que esse. valor é significativamente superior àquele registrado
nos projetos lndtwtrlais ·aprovados pela SUDENE - , os quais,
por sinal, utilizam, em geral, tecnologi<!.s "intens!ve CllJ[lital"' gil'ando em tonno de 25.000 a 30.000 dólares, considerado exces&vo pelo Banco Mundial, para o qual projetos que ofereçam
um coeficiente de capital (relação .erutre o valor ele lncvest.imento
e o número de empre'gQS diretos gerados} .superior a 5.00.0. dólares,

não teria o impacto social que se faz necessário a. países comu o
n<JISSO.

Não há dúvioo que, numa pe<rspectim macro.sooclal, cabe
as criti.ems, os reparos ·e o combate que o Projeto vem sofrendo,
desde que o E9taJdo de Pernambuco possuía, •para a absorção
desses recursos, .altemativas economicamente 'mais rentáveis e,
prlncip<~lmente, de nia.lor •etomo social.
18. Mesmo o.s benefícios lndlretos gemc!os pelo Projeio
o incremento do número de vi.si•tan'bes, o aumento da capacidade
de ocupação da rede hoteleira local e, de modo ·geral, o Incremento das despesas realizadas em cidades do .Estado, com a de17.

man.da. 1adici{)(Ilal de bens e serviços - não podem ser SUiperestimados, desde que, para a efetivação desses benefícios concorren1
não .rupe!la'S os elevados investimentos de lnfm-estrutura e de
hotela.tla Implantados no Recife e Olinda, gerolmente absorvedores de ·elevados mo:n.tantes de ,recursos. E a:bé um outro tilpo de
Centro de Convenções, com menos poriJ.pa e sofisticação, mais

22. o proca'!SO é arolll[)aJlhado dos se-guintes elementos fundamentais:
a.)' parecer do órgão fin.anclador, conc:lulndo que a opeTação

sob exame é ·vtável econõmica e financeiramente;
b) Lei Estadual n.0 8 •.W4, de 20 'de novembro de 1980;
c) Exposição de Motivos (n.0 175/81), do Senhor M!Iilstro
de Estado da Fazenda ao. Exmo. Sr. Pre<>idente da Re}>ú.blica,
comull'Lcando que o Conselho Monetârlo Nacional, ao examinar
o presente pleito, concluiu pelo deferimento do pedido na forma
do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1975, do Senado Fede·ral;
d) parecer do Departllimento de Operações com Títulos e Volo-

res Mobi!iário·s, favorável ao pleito.
23. Por força das disposições cont.idas no art. 2.0 da Reso-

lução n. 0 93, de 1970, não se aplicam os limites fi~ado.s no art. 2.o
da Resolução n.0 62, de 1975, ambas do Senado Federal, hajá vista
que os -recursos a. serem repassados provêm do F.AS.

24. É a seguln te a posição da clivlda consolidada interna do
pleiteante: (Posição em 28-2-81.)
Valor em Cr$ mil

Intraliml te .................................... 3.061,3
B - Extrallmi te
22.665,7
C - Operação sob exame ...................... :.. .
24!l,O
D- Total Geral ................................... 25.B73,0
25. Levantlo-se em conta, entreta.nJto, a soma do endividamento intra e ·extralimite, para efeito de análise sobre a capacidade de p<~gamento do postulante, teríamos a seguinte situação:
A -

$~a

adequado à :nossa realldacle de região pobre e Sofrida, <J)ue não
repr·eBentasse um peso financeiro tão grande, poderia proporcionar contrt'buição semelhanrte ao desenvolvimento do turi3'mo, em

Pernambuco.
19. Finalmente, cabe assinalar a preocupação com o funcionamento do Centro em questão, no .sentido do que venha a o.nerar, no futuro, os cofres públicos, desde que não está demonstrada, com clareza, a possibilidade dele gerat' a receita própria necessária para cobrir os seus custos de elC.Ploração e manutenção.
20. O insuficiente Impacto econômlco-soclal gerado pelo Projeto, oomp<~rativ·amente aos reeursos nele inv;estidos, e a fraglJi ..
dade da situação, Inclusive finance>Jra, de Pernambuco, condenariam a prioridade que se deu a implantação do presente p:ojeto,
tal como foi conoebl.do, ante problem-as outros tão prementes
com que o Esta'do há muito se depara. Um governo que tivesse
real sensiibili.daQ.e social, em que o desenvoLvim•ento com uarticipa(}ão não fosse um mero slogan publicHárlo, teria, com uma
efet.iva colaboração. de Betores comunitários, multas opções mais
válidas a fazer. Em todo OOJSQ; somos l-evados a. dar parecer f·avorável à P:roax>Sta ora em exame, baseados não somente nas con&deM.çõe.s inicialmente a.presentadas no ;presente parecer, mas,
também, pela adi,antada fase em que se encontram as Obras. Essa.s,
embora Inacabadas, enoontram-se num ponto de irr&Verslb1!ldacle
tal que sua stwtação torna-se imposslvel, f~ prejuízo maior que
representaria, tendo em vista qs lnvootl.mentos já havidos. Por
outro lado, os recursos sol\cLtados apreBentam o que os téculcos
chamam de baixo custo de oportunidade, por oonstituirem, a essa
altura, uma. percentag-em re1ativamen'be reduzida - embora, oomo
já se disse, Sl!P<'rior a todo o eu..to !nlclalmente previsto no projeto de 1977 - do total doo lnve.stimentos já realizados, devendo
permit.ir, conforme afirma o seu Diretor-Presldente (doo. 1), a
conclusão <la.s lnstalaçõe.s bá.sicas do Centro e o BeU pleno funclOil.OOlento, no que diz respeito a "sua capacidiade ele operacionalidade total para congressos, seminários, !eiras e exposlçõe.'"·
211. O empréstimo a ser conúmtado tem a~; seguintes condições
gerais:
C..raeteristlcas da Opieração:
"A - Vlalor Cr$ 246.000.000,00;
B - Prams:
1 -.de carência: 2 (dois) anos;
2 - de amortização: 12 (doze) anos;

o-
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Encargos:
1 - Juroo: 6% a.a.
2 - oorreção monetária: 80% do índice de va.nação
trimestral das ORTN;
D - Garantia: Vinculação de parcelas do D:npooto
sobre Circulação de Mercac!orias ...:.. IDM;
E - De«tinação doo recursos: Implantação de mód'.IIos de Atlvidade.s Educativo-Artístico-Culturais."

.S:::~"

.!!=

"~·~"'
........
.e:"'=Q)j:l.j
u ~ ~
.....
Montante global
crescimento real
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anual ·········-··
m - Dispêndio anual
máximo

.........

.g

"'~

.,~~<

.,~

~·a

u
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=;.. ~<
le'::l,$:1~

..."' "'..
§ '"';;--

<iiU8

~t~

-~lg~

:~ ~ 11
.Br~.~1;-

~

~ ....

'ã~~-

25.727,0

246,0

25.973,0

18.995,7

5.023,6

248,0

5.269,6

5.427,3

2.186,6

5,0

2.191,6

4.070,5

(•) Limites fixados pelo orçamento do Estado, corrj.gl.do até 28
de fevereiro de 1981.

26.

Dessa forma, após a:. realização da operação extrallmite

sob exame, a divida consolidada Interna (lntrallmite ·'- extralimiteJ, do Estado de Pernambuco, extrapolaria o teto qLe lhe foi

fixado, para o presente exercício, pelo Item I do art. 2.0 da Resolução n.0 62/75, análise feita com a posição do endlvidamente em
28-2-81, época do exame no Banco central do BrasiL
27.

Por: outro lado; o orçamentô do pleiteante para o corrente

ano prevê a realização da receita de Cr$ 40.491.772,00 (deduzidas
as operações de crédito) e sua margem de , poupança real ..... .
<cr$ 6.183.394.000,00) mostra-se bastante superior ao maior dispêndio, no valor de Cr$ 5.994.100.000,00, no que a sua divida consolidada Interna apresentará (1990) após a efetlvação dos empréstimos extralimites de que se trata, valendo acrescentàr que, na

determinação de tal dispêndio, foram consideradas todas as parcelas das dividas existe.D:_tes e, ainda, sob exame.
28. Assim, atendidas as .fexlgências constantes nas normas

vigentes e no Regimento Interno, e pelas razões várias expostas
neste parecer, somos de opinião que esta Comissão .decida favoravelmente ao pleito contido na presente mensagem, apresentando,
para. tanto, o seguinte
PROJETO DE Ril!JSOúUÇAQ N.0 162, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco ,. elevar em Cr$ 2.W.OOO.OOO,OO (duzentos e quarenta e seis milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 :11: o Governo do Estado de Pernambuco nos termos
do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de U de outubro de '1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 246.000.000000 (duzentos
e quarenta e seis milhões de cruzeiros) o montante de sua divida
co~olidada interna, a fim de que PC?SSa contratar um empréstimo

de 1~ valor, junto à Caixa Ecónômica Federal, mediante a
utillzaçao de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à Implantação de módulos de Ativldades
Educativo-Artistico-Culturals, no Centro de Convenções· Feíras e
Exposiç~o S.A., naquele Estado, obedecidas as condições admitidas
pelo Ba'\!)o Central do ~Brasll, no respectivo processo.
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cação.

Esta

~solução

entra em vigor na data de sua publi-

Sala das Comissões, 14 de outubro de 1981. -

Luiz Cavalcante;

Presidente em exercício __.Marcos Freire, Relator - José Lins .Arno Damiani - Alberto Silwa - Bernardino Viana - Gabriel.
Hermes - Benedito Canelas.

PARECER N. 997, DE 1981
0

Da Comissão de Constituição e J"nstiça. Sobre o Projeto de Resolução n.0 162, de 1981, da Comissão de Eco-

nomia, que "autoriza O Governo do Estado de Pernambuco

a elevar em Cr$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e sei$
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada intema".
Relator: Senador Bernardino VIana
A Comissão de Economia apresenta projeto de resolução que
autori.za "o Governo do Estado de Pernambuco, nos termos do
art. ·2.0 da Resolução n.O 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, a elevar em Cr$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e
seis milhões de cruzeiros) 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 util!zação
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOcial - FAS,
destinado à implantação de módulos de Ativldades-EducativoArtístico e Culturais, naquele Estado".
2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 1975 (alterou a Resolução n.o 62, de 1975), pois
os recursos serão provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, e, dessa forma, considerada extralimite.

3. No processO, enCõntram-se os seguintes documentos e referências principais:
a) Lei Estadual n.o 8.464, de 20 de novembro de 1980, autorizadora da operação;
b) Exposição de motivos <EM n. 0 175/81) do Sr. Ministro de
Estado da Fazenda ao Exmo. Senhor Presidente da República,
comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a
proposta, manifestou-se favoraveimente ao pleito formulado conforme o art. 2.0 da Resolução n.• 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer, do Banco Central do Brasil - Departamento de
Operações com Títulos e Valores Imobiliários - que concluiu pelo
deferimento do pedido.
4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42,
item VI, da· Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções
n.Os 62, de 1975 e 93, de 1976), e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item lll.
5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação do projef:,o, wna vez que constitucional e jurídico.
Sala das Comissões1 21 de outubro de 1981. - Aloysio Chaves,

Presidente - Bernardino Viana, Relator - Tancredo Neves Leite Ch:.ves - J"1>sé Fragelli - Murllo Badaró - M&rtins Filho
- Raimundo Parente - Hugo Ramos, vencido - Moacyr Dalla.
PARECERES Nos 998 E. 999, DE 1981

o

Sobre PrOjeto de Lei c1.ot Câmara n.• 94, de 1981 CWnplementar (n.• 223-B, de 1981, na Casa de origem), que
"estabelece n<ll"Dllll8 getais a serem adotadas na orpuização do Ministério Públloo Estadual".
PABEOER N.0 998, DE 1981

Da Qomissão de ConStituição e J"ustlça
Relator: Senador Mnrilo Ba.daró.
Procedente da Câmara dos Deputados, é submetido à apreciação desta COmissão o projeto de lei que estabelece normas gerais a
serem adatadas na organização do Minlstérlo Público Estadual.
De iniciativa do Poder ·Executivo, a lei projetada chegou àquela casa acompanhada de Mensagem do Senhor Presidente da
República e, devidamente .inStruída por Expo.slção de Motivo.s sub<l•
crita pelo Senhor Ministro da .Tllstiça.
Por este último documento, observa-se que a elaboração do
anteprojeto contou, 9riginariamente, com uma comissão integrada
de membros do Ministério Público de vários l!lstado.S, cujoo trabalhos foram devidamente divulgados para recebl,.,nto de sugestões.
Surgiu, assim, corporificado em sessenta e dois artigos, contidos em oito ca1Jitulos, um projeto, cujo substrato e&tá delineado
no art. 1.0, que proclama o Ministério Público como instituição oosenclal à função jurisdicional do Estado, responsável perante o
judiciário, pela defesa da ordem juridlca e dos interesses int!!sponlvels da sociedade, zelando pela fiel observãncla das leis.
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J;:.stabel.ecendo, no parágrafo único do art. ll6 da Con.stitulção,
normas gerais a serem adotadas na organização do Mlnjstério Público Estadual, o projeto estabelece igualmente as dtretrizes e paradigmas de que trata o § 1.• do art. 95, que lhe cumpre observar.
Fica, pois, consagrado no projeto, a observância dos ditames
normativos deste último di$p0Sitlvo aludido, que dispõe sobre prerragtivas dos Membros do Ministério Público da União, do Distrito
Federal e dos Territórios, concomitante com a,mplas' normas gerais,
delxandl) aos Estados a faculdade de legislar sobre a organização
da Instituição, ao influxo das peculiaridades locais.
·Na Câmara dos Deputados, a matéria foi igualmente distribuída para as doutas Comissões de constituição e .Tustlça e de
Serviço Público, logrando aprovação em ambas, acolhidas algumas
emendas reputadas oportunas.
!l!bt:aminando o pareeer aprovado pela COmissão congênere da
Oasa de origem, com a.s emendas oferecidas, além da.s que foram
apresentadas pelo emineri.te Relator, verificamos que foram aprovadas apenas as que escoims.ram a Proposição, 'rejeitadas as que
lnfirmavam a sua sll;.temática, fiel a intentio legls que norteou a
sua elaboração.

Nos termos do Regimento Interno do Senado Federal, ar.t. 100,
24, compete a esta Comissão emitir parecer, quanto ao mérito, sobre os projetas de leis complementares à Constituição.

Diante da relevância de que se reveste a matéria, convém salientar que a lei projetada foi rigorosamente elaborada, adstrlta
não apenas aos preceitos formais da Lei Maior, mas, segundo a melhor técnica de uma lei complementar, ao sopro de um conteúdo
doutrinãrio, que Frederico Marques afirma que ucondell8a os valores politicos que lhe informam os textos particulares e respectiva
orient~ção ideológica" (;Estudos de Dlxeito Processual Penal - Forense).
Nessa coriformidad.e, tendo em vi.sta. que nos compete apenas
o exame do mérito, exaurida a apreciação dos aspectos juridicoconstitucionais, na ilustrada Comissão de Constituição e Justiça
da Oã.mara dos Deputados, reservamo-nos para a ev~ntual apreciação de emendas, o-pinando pela· aprovação do projeto, nos termos da redação remetida pela caso, de origem.

Sala das Comissões, 1,5 de outubro de 1981. - Aloysio Chaves,
Presidente - Murilo Badaró, Relator - Leite Cba-ç-es - Tancredo
Nevs - Raimundo Parente - José Fragelli - Bernardino Viana
- Nelson Carneiro - Abnlr l'ltlto - Hugo !Ra:nros - Lázaro Barb&a.

PARIEOER N.0 999, DE 1981
Da Comissão dO Serviço Público Civil
Relator: Senador .Agenor Maria.

De iniciativa do Senhor Presidente da República, nos termos
do art. 51 da Constituição, vem a exame desta Casa Projeto de Lei
- Complementar -, objetivando estabelecer normas gerais_ ã. serem adotadas na Organização do Ministério Público Estadual.
Quando do 80U encamlnbamento à CAmara dos Deputados, a
propoi;!ção se tez acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado da .Tu.stiça, esclarecendo que o Ministério Públloo, não integrando o Poder Judiciário, v.em tendo funções a ele
assemelhadas, é essencial à função jurisdicional, no sentido de
que ela não se perfaz sem a ex!sténcia da instituição que fiscaliza
a aplicação da lei e assume os interesses públicos lnd1sponivels.
O projeto, vazado em 62 <sessenta e dois) artigos, estabelece
as normas geral.s. deixando oos Estados a liberdade de legislar, de
acordo com as peculiaridades locais, sobre a organicldade da Instituição; já que a COnsti tulção Federal dispõe no caput do art. 96,
que o Ministério Público dos Estados será organizado por lei eetadual, competindo ao legislador federal estabelecer as normas gerais a serem adotadas pelos Estadoo.
O artigo primeiro da Iniciativa declara que o Ministério Público, instituição permanente e essencial à !unção jur15dlclonal do
Estado, é responsável, perante o judiciário, pela defesa da ordem
jurídica e dos interesses indi$ponivels da sociedade, pela tlel observãncla da COnstituição e das leis e será orgaulzado, nos Estados,
de acordo com as normas gerais da proposição de lei complementar,
que se quer aprovar.
:Na casa de origem, a matéria foi dlstribulda à.s Oomlssões de
Oonstltulção e Justiça e de Serviço Público Civil, logrando aprovação.
O projeto cria o Colégio de Procuradores, com atribuições e
competência a serem definidas em lei estadual, observado o que
d!Bpensa a lei complementar e o Conselho Superior do Ministério
Público com finalidade de tlscallzar e superintender a atuação do
Ministério. Públlco, velando pelos prineiplos Institucionais eonsg,..
grados na sua unidade, indlvislbil!dade e autonomia funcional.
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Destaque-se, que dentre Iii! atrll>ulçõe.s do Procurador-.Geral de
Justiça encont.ra-oo a de avocar Inquérito em andam.ento e designar membro do Ministério Público, para que assuma. a sua. dlreção,
ju.stificando-se pela existência de ca.soo em que a. avoea.ção- se torna

necessária pelo Interesse público.
iDestaque-se, ainda, que a proposição ao corporificar toda a
parte di.sclpllnar, dos vencimentos, vantagens e direitos dos Membros do Mlnlstérlo Público, dlstlngne-os dos funcionários públicos
em geral.
Entretanto, vemos que o texto, dispondo, de forma emustlva,
sobre as atribuições do .Ministério Público, não permite que a 1el
estadual outorgne a representação do Estado, nas comarcas do
interior, aos seus Membros .e não mantêm a equlvalêncta entre os
órgãos que compõem os serviços jur!dlcos dos Estados - Ministérios Públlcoo e Procuradoria do Estado - atualmente exlsJ;entes.
Verificamos, mais, que o projeto veda no ttem n, do art. 24,
aos Membros do .Miulstérlo Público, o exercício da advocacia, o
que vlrá prejudicar direitos daqueles que já exercem dlretamente
a advocacia e, como tal, vem contribuindo para a previdência oocal, na qualidade de autónomos.
Assim, considerando que a iniciativa encontra respaldo eonatltuclonal, somos, no ãmblto desta Comissão, quanto ao mérito,
pela aprovaçãO do Projeto, com as segnintes Emendas:
CSP:C

m!!I!JNDA N .0 I -

Acrescente-se ao art. 24, do PX..C n.o 94- de 1931 mentar, o segninte parágrafo único:

Comple-

'Art. 24:.

1

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

n - ............. ~·····................. _............ .
Parágrafo único. No caso do Item n, 'é ressalvado o
dlrelto aos Membros do .Ministério Público que, na ,data da
presente !e!, já exercem a advocacia em caráter autónomo."
EMiElNDA N.0 2 -

C8PC
Acrescente-se, onde convier. no PW n.O 94, de 198.1 -

Complementar, o segn!nte artigo:
"Art. A Lei pode atribuir a representação judicial do
Estado aos Membros do M!nlstêrlo Público, salvo onde h<>uver servidores com esta função especifica, aos qual.'! se
aplicam os arts. 18, 45 e 57."
Salada das Comissões, 22 de outubro de l981. - Ra.im.Ullldo
Parente, Presidente em exere!clo - Agenor Mada, Relator - Val•
don Varjão - Lourival Baptista.
PARECER No 1.000, DE 1981.
Da Comissão do Distrito Federal. Sobre o Projeto de Lei do Se-

nado n9 236, de 1981- DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa
do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1982, - Gabinete
do Governador e Procurador-Geral".
Relator: Senador Moacyr Dalla.
Com a Mensagem n"' 192, de 1981, o Senhor Presidente 'cta Repúb_lica
submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 57, IV, combmado com o art. 17, § (9 da Constituição, projeto de lç:i que "estima a Receita e
fixa a Despesa do Distrito Federal, para o Exercício Financeiro de 1982".

A Mensagem Presidencial é acompanhada de Exposição de Motivos do
Senhor Governador do Distrito Feder?l.
O Gabinete do Governador em sua estrutura --tem como órgãos básicos centrais- o Gabinete Cív-íi e o Gabinete Militar, contando ainda com o
Departamento de Turismo (DETUR), o Departamento de Educação Física,
Esportes e Recreação (DEFER) e Conselho Penitenciário do Distrito Federal.
No Orçamento ora em exame, ao Gabinete do Governador foram atri~
buídos recursos no montante de Cr$ 531.388.000,00 (quinhentos e trinta e um
milhões, trezentos e oitenta e oito mil cruzeiros) o que representa, no total ge~
ra[ das despesas programadas, uma participação de o;S9%, menor portanto
0,34% em relação ao exercício corrente.
Esta diminuição percentual decorre das prioridades estabelecidas no
programa a ser executado pelo Governo do Distrito Federal, e está de acordo
com as diretrizes estabelecidas para a política de contenção da inflação, conforme a Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal.
A composição e variação da despesa por unidade orçamentária está especificada no Quadro GG n9 1, anexo.
Examinado o quadro anexo, notamos que, no Gabinete do Governador,
o Departamento de Turismo do Distrito Federal (DETUR), foi o único ór~
gão u ser beneficiado com aumento nominal de recursos com relação ao
exercício corrente. Aos demais órgãos foram alocados recursos, visando a
manutenção da execução normal de seus objetivos, buscando o equilíbrio
orçamentário nas ações administrativas.
No Quadro Demonstrativo GG n9 2, anexo, temos uma visão global da
composição e variação da despesa por Função e Programa.
A composição e variação da despesa, por sua natureza, estão devidamente demonstradas no Quadro GG n9 3, anexo.
Como vemos, há uma acentuada preponderância das despesas de custeio
sobre as despesas de capital, o que se explica e justifica pela natureza das atribuições cometidas a esse órgão da administração do Distrito Federal.
II) Procuradoria Geral
Ã Procuradoria Geral do Distrito Federal, cabe esclarecer que, consoante a estrutura-administrativa vigente, compete:
- Representação do Distrito Federal, em juizo ou fora dele;
- Assistênciã jurídica ao Governador e aos Secretários, na execução das
atividades administrativas, e na gestão dos negócios públicos;
- Representação do Distrito Federal nas assembléias gerais e reuniões
de cotistas das entidades nas quais o Distrito Federal tenha participação ou
interesse;
- Representação do Distrito Federal nas ações de inventários, desquites, instituição e extinção de usufruto fideicomisso, arrecadação de bens e au~
sentes, apuração de haveres, dissolução e liquidação de firmas e sociedades e
nos demais processamentos judiciais correlates;
-Elaboração, exame, lavratura ou registro de instrumentos jurídicos de
contratos, convênios, acordos e outros em que for parte o Distrito Federal.
O orçamento para 1982 acusa, para a Procuradoria Geral uma despesa
da ordem de Cr$ 264.021.000,00 (duzentos e sessenta e quatro milhões, vinte e
um mil cruzeiros) o que significa 0,45% do total geral das despesas programadas para 1982 e 0,15% menos que no exercício corrente.
A aplicação, segundo a natureza da despesa, é assim sintetizada:
.I
llfC::IJIIISC·S

-()CJ- TfSC~OI

I

t: S r t: C 1 'F 1 (

C O DI llô O

J-0~0-0

J.t.o.o
].1.1.0
J-l-1-1
].1.2.0
].1.].0
).1.).2

J.t • .-.o
., ••••• 1
3-Z~O.O

s.z.s.o
'-2:~S~]

..... o.o
... ~ 1~ 1~0
... 1 ~2-ID
.... 2'.0.0
4~2-1.

4~2:-'

-

I
I
I Of lS'lSI.S

&

t. I O

ll fi'.EH'TO

----------------~--~~~~~~~~~~:

c.o-•ftn~S

I

I
I
I
I

I
I

OES,.ES.iS tlt: CUS.TflO
PfS.S.O.I.l
PfS.SOl\. CJYil
K.l1flll.l.l O! C::OI'I'$Uo<l
S.fll'll'lctl:S Df UPCflllO.S E ~loiC.'-•QJS
OIJ'I'IlOS S.fttYICOS f ENCall,OS
DJYfkSU D[SP!Sa:S Of. t:USU'IO
5HollE ... CAi .JUOJ(.IIIlJaS
TltUISF~IlEHCIA5 (.o-IIUtTES

TU>nffl';fHCU.S A rt':S.SOI.S
~tallJo-flllliiLJa

I Df VESotS Df U.PITAL
I
Jto~YIS111'.f11110S
I
D~U.S [
11115T.IJ. &COU
I
tOUJPaOCflitTQS f flalf"IAl rt•ocJt.OCHCTE
I
l"'VfRSOfS FI ....... C!IIl.I.S
I
aoun1c•o oE lOOOVUS
I
aoUUIC&O Of 11TUl(r. •t•Rf5fKTa1JYOS OE (.l.PJTat. .U
I
Ilflr'-u..ttv.oo
I

I

I

1

2S .... l l l l

I

t

I

2~2-0SJI

.uo.~Sll

I
I
I

I
I
I
I
I
I

1(11! '-·ti:Of<II"ICII

220~S:S:J.I

l.SOOI

U.oOOI
12.0001
11.o0o1
u.ooor

I
I

I

2~6Sal

2'~Ual

I
I

I

1

2.tSII

I

I

I
I
t
SDDI

•-llDI
I
).UOI
I

J. Jlol
1

S.~DI

s.oool

I

I

I

I

5-0DI

I

..,~,--------:

I

I

101/lol

211o4.C.Zll
I

----

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

Outubro de 1981

Ante o exposto, opinamos pela _aprovação do Projeto de Lei do Senado
n9 236, de 1981 - (DF) nas partes relativas ao Gabinete do Governador e
Procuradoria Geral.

A composição e variação da despesa por unidade orçamentária, devidamente cotejada com o ano de 1980 e o ano corrente, pode ser demonstrada,
conforme Quadro GG n9 4, anexo.
A variação da despesa por Função e Programa está composta, conforme
Quadro GG n9 5, anexo.
Finalmente a composição e variação da· despesa por sua natureza, comparativamente com o ano de 1980 e o ano em curso está discriminada, conforme o Quadro GG n9 6, anexo.

~S~Wol.ORI.\

Quadro GG n9 1

RI:CURSOSUO TI:SOURO
COMPOSIÇÃO E VARIA('ÀO DA DES!'ESA.
GABINETE DO GOVERNADOR

'

1
ESPI::CIF!CAÇÁO

9

o

GAI>Il1J::TI:: DO GOVERNADOR

TURIS~lO

'

1
%

VAL.OR~õS

OEf>l,R'l',\NENTO DE

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1981.- Lourival Baptista, Presidente - Moacyr Dalla, Relator - Lázaro Barboza - Bernardino Viana Adalberto Sena - Moacyr Dana - Mauro Benevides.
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VALORES

(A)

Pün

UNIOt.DJ::

ORÇA~1ENTARIA

8 1

C:i !O
CORRE

1
VARIAÇÃO

'

(B(

61

62

VALORES

' <9

2
VARIAÇÃO

61

(C)

6

79.719

47,59

135.158

50,31

2,72

69,54

25fl. 483

48,65

-1,66

91

33.644

20,08

56.650

21,09

1,01

68,38

129.117

24' 30

3,21

121

24.951

14,90

65.165

24 ,2S

9' 35

61,17

123.766

23,29

O, 96

"

18.087

10, ao

11. 108

6,63

U.677

4' 35

-2,28

5,12-

19.972

3,76

-o, 59

71

167. 50!1

!00,00

60' 38

531' 338

100,00

OI::J>AR'l'A...'!ENTO DE EOUCAÇ.I'i.O FlSICA,
t::H'ORTI::S S RI::CREAÇÂO

/,D!'llNIS'l'R.'•CÀO DAS UNIDADES D.E:S!•OWl'IVAS OE BRASlLIA

..;0:JSt:LliO PJ::NIT!::NCil\RIO 00 0!5-

'l'Hl'l'J Ft:DERAl.

TOTAL

268.650

10 ... 1U.. 1980 -L.con•6,7J7 J< 05112 1 79- LlOJ< 06 1 12
1981 - ~""'6.873 >I< 03 /12 I 80 - t:IO<J< 10 , 12

79
I 80

f

!00,00

(~"PI",

"

1

l~•pl< <

0

,.JI~1~- iS, :·~~:~~~::::;~~~:·;,~:':,:~::~: ,vi;O•\A) P'" •lll, < J, tU: P-'• '\~ 1.

ORÇAMENTO Dü v r
RECURSOS DO TESOURO
COMPOSIÇÃO E VARIAÇÃO DA DESPESA POR FtJN!X.S:O

SEM~~~~RAL
ECRETA~IA DEORC~MENTO

GABINETE DO GOVERNADOR

1
ESPECIFICAÇÃO

'

8

o

.

1
VALORES

(AI

il.ll

ll:..!.Q!

JOICIÁh!A
PROCESSO JUDICIÁRIO
DMINISTRAÇ'J'iO E PLANEJA/otENTO
ADMINISTRAÇ1i.O

11.677

'

.

'"
i.....ll

VARIAÇÃO

6.2

.:...2ill

5,12

-

~<1·6.873

VARIAÇÃO

62

61
~

71,04

6,63

11.677

4,35

2,28

5,12

B.n2

3,76

0,59

71,04

~

~

~

69,54

~

!l.c..Q1

7,26

69,24

79.719

47,59

135.158

so,n

2, 72

69,

~4

228,738

43,05

,2~

69,24

l1....lli

~

i

~

29.745

5,60

5,60

~

~

~

~

.L..ii

51,41

lll.:.lli

llill

~

99,93

43.038

25,69

65.165

24,25

1,14

51,41

123.766

23,29

O, 96

89,93

bill

~

~

3,600

0,68

0,68

~

~

i§..:.ill

~

k.Q.Q

iL.ll

121.:.lli

.li&

~ 121.56

33.644

20,09

56,650

21,09

1,00

68,38

125,517

23,62

2,53

60,38

531,338

!00,00

269,650

100,00

,,

l2, 79,s.,Jom<oiol
12 1 19 - oo .. oG
•·03112180 - I>Od<l0 !12! 80iS•o<<'"'"'Ol

-t..·.-6.737 ••

.

"'
lr2i.

:1.2...2.2.

167.509

TOTAL

19.972

'

11.108

CULTURA

ro"TES,1990
1981

VALORES

8 2

Zi:.1.ll

.i\BITAÇ,'i:O E URSANXSMO

,NDOSTRXA, COMER<IO E SERVIÇOS

CrS I 000,00
CORRENTE

1

TELE:CONUNICAÇOES

EDUCAÇ.S:O FISICi\ E OESPORTCS

PROGRANA

8 1

OMUNICt\Ç'ÕE:S

DUCAÇ1i.O E: CULTURA

'

0

'

~.M/!.?- li ~~;:,~-=7:,::•:•;~,::::::~: ool•no!At~oto<IDI< .. Ial!"" o(('\
- .61- v.,,.~lor«""'"''·'""'""''·'"''"'~l<ooo'"o""""'

100.00

97,78
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Qlll!dro GG n<;i 3

II.ECL'RSOS 00 TESOl!RO

COMPOSJCÃO E VARIAÇÃO DA DESPES,\ PORSUANAT,UREZA
Cr$ 1000,1)0
CORRENTI

GADINCT.C DO GOVERNA.OOR

--'1 s a 1

1 9 B O
ESP.CCIFtCAÇÃO

"''

VALORES

~
DESPESASDECUSTf/0

1 9 8 2
VARIAÇÃO

"''

VALORES

__60

""""'

~;

<C)

~

250. 5?6

~

.:.l...<..i2.

~

ill.:..§.1.Q

~

~

2.b..2..1

lSl. 973

90,72

249.184

92' 75

-2,02

63,96

478. 381

90,03

-2,72

9l. 98

'"

o' 54

l. 342

o. 50

-o ,04

49,78

2, 'B9

o ,47

-o ,oJ

85.47

~

L.22 ~

H.520

e, 67

17.774

16,62

-2,05

22,41

49.868

9,J9

2,17

120

0,07

'"

0,13

0,06

191,67

600

60,39

531.338

TRANSFERENCIAS CORRE:-.!TI!S

;:sptsA.S DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

VARIACÁO

'

VALORES

INVERSOES

180,57

TRANSFERCNCJAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO DO DF

SE ....'ADO n:OERAL

97.78

100,00

OLI.:Odro GG n9 4

R!>CliRSOSOOTL~OURO

A~~ESS()IIIf.

.1JISlCR ~T ... RI"' Dl 0J!.CAMEN10

COMPOSIÇÃO E VARIAÇÃO DA DESPESA Pült UN'IDADC: OIC"~'IENI'.'ÍRIA

Crf IOC
CORREI

P!l.OCURADOR!A GERAL

l 9 8

o

1 SI

'SPECII'lCAÇÃO

•

VALORES

PROCURADORIA GERAL

70.365

TOTAL

7 o. 365

(A)

100,00

100,00

e

1

•

VALORES

9 '

2

VARIAÇÁO

VARIAÇÃO
VALORES

'"

L'::..l

6,:

131.985

100' 00

87' 57

:?64. 02:!.

100,00

84,

l31. 985

100,00

87' 57

264. 021

100,00

lO O, o

1980 -l.oto•6• 737 11<05 ;12 /79- DO~<Q6 112 j 79
1981- t.an6,873 Jo03 112 /80 - DOJolO t12 j80

iSupWT"""

ISupl'""'""l

l 9 8 2 - PrJf'J>l' Or""""'j"' •~• "'miwçlo
'I.S:-

D.1- o.r"'"'''"'"U>""'""""""'·''''""'''" ·
OR'ÇAMENTO DO DF

SENADO FEDtJIAL
.USE.SSOitJA
IJISECitET.I.ItiA .Jil OJti;.\.MENTO

ouadro oa n9 s

RECIJRSOSD0TESOURO

COMPOSIÇÃOEVARIAÇÃOD!.DESPESAPOR Ft/NCAO E PROGRAMA

Crf I

PROCURADORIA C:eRAL

-

CORI

.

1 9 8
ESPECIFICAÇÃO
VALORES

ADMINISTRAÇI\0 E PLANEJAMENTO
AP."'INISTRAÇKo

TOTAL

o

1 9 8 1

•

(A)

VALORES

•

"'

70.36S

100,00

~

100,00

70. J(õS

100,00

131.985

100,00

70.365

100,00

131.985

100,00

fONTElh 1980 -lolooli,7J7 doQ!I j12 j79 -.D0do06 J12 }79
1981 - Lcla.:i, 873 do03 /12 /80 - D0d<10 }12 /80
0

tSupl<o>UIOl
($01)1<ftmllol

"~cM~.: Ã ~:~;!:;:~:~~·:.:::~~• <oi•••IA)P"' o(J)cdoiB)pano(CJ;
- A ·-~··'·"D""''""'""

........1............ ~ ..... -·"''

l 9 8 2
YARIAÇ}i.O

_f::.l

-

-

_1::.1

VALORES

•

(C)

87' 57

lli.&li

100.00

87,57

264.021

100,00

87 ,!17

264.021

100,00

VARIAÇÀI

_I::.I

-

-

'
1•
li
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ORÇA~IENTO
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CÓ).iPÜSf(,\0 r.

ail(llf~HIAUII)R(,A\111<10

DESJ'l::SAS 0[ C.USTE/0
TRANSI'tRf:NCJAS COR/tENTES

)ESJ'ES"S D(. CAPITAl.
!SVEST!MENTOS
II"YERSOES

C'Llitdro c;G !19 6

DO DF

\'AR~!~\~~(::fg·~~~~~~~ J>OR St,l,\ ;\ \TL'R}:Z..t
0

1

I'R0Ct.'RJ\tl0RlA

l•:sr.f_'õAS <"ORIU: .... :n:s
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CtS l.l»"l,OOJ
CORRESTI'

GERJ\.J,

~

2.!.d2

1 ~8.

~$5

~

6S.59J

9'3,22

126.997

!)6,14

2,92

"'

1,07

1.468

l,ll

0,04

.i.:..QlQ

~

2.:.!l.Q

l.1..§.

.:lill

950

1,35

1,520

1,15

-0,20

3.070

4;36

2 .uo

~

-2,76

1

6Q

~

I
93,

~6

~

lli..:.lli

2L.il

93,44

252.053

95,47

-0,6/

!:18,64

95,21

2. 658

1,00

-0,11

81,

9,70

2..:.lli

~

2.J.!

156,47

60, o~

3.810

1,44

0,29

150,~6

-31,28

5.500

2,09

O,d9

160,66

26<.021

100.00

99,441

o~
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PARECER No 1.001, DE 1981
Da Comissão do Distrito Federal. Sobre.o Projeto de Lei do SeM
nado n~' 236, de 1981- DF (Mensagem n~' 129,.de 1981, n~' 335, na
origem), que •'estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal
parti o exercício fin,ancciro de 1982- Anexo l.l- Despesa- Secre·
taria de Agricultura e Produção".
Relator: Senador Almir Pinto
Os recursos alocados à Secretaria de Agricultura e .Produção do Distrito
Federal, para o exercício financeiro de .!982, conforme pwposta Orçarnen~
tária que nos é submetida pela Mensagem n9 335 do Senhor Presiden'te da Ré-

pública, Projeto de Lei \lo Senado n'236, de 1981 DF, são da ordem de CrS
1.506.31!.000,00 (hum bilhão, quinhentos e seis milhões, trezentos' e ·onze mil
cruzeiros).
São competência da referida Unidade Adm.inistrativa: expansão agrope~
cuáriu; coordenaçã.o e orientação de aproveitamento da área rural; estímulà
às atividades comerciais ·e industriais na área do Distrito Federal; coordenação do abastecimento do Distrito Federal; defesa das riquezas naturais do
Distrito Federal; normas sobre método de auxílio ao produtor e da defesa do
consumidor, promoção de acordos ou éonVênios entre o Distrito Federal e
outros órgãos públicos e privados visando o fortalecimento da economia d2
região.
Observa~se que a meta prioritária do Governo do Distrito Federal s~
orienta nos setores de maior significado social, para os quais se destacam inve~timentos da ordem de47,91% d_o total proposto, para Educclção, Cultura,
Saúde e Saneamento~
Ainda nessa mesma linha, as funções Administração e Plunejamentc,
Agricultur<.l e Produção foram contempladas c·om 19,81%, alíqllotas que, se~
gundo expresso na exposição de motivos do Senhor GovernadOr, "ressaltam
da nece.$sidade de eliminar· a dependência do Distrito federal, com relação a
outros Estados da Fr~dcração, quanto ao abastecimento de produtos básico\) .e
assegurar a qualidade dos serviços admini:.trativos de apoio aos org:.mismos
federais da Capital".
Os recursos do GDF, previstos para o exerciclo finanCeiro de 1982, são
distribuídos 'conforme o disposto no Quadro I, anexo, e as aplicações da Se-

I

'

cretaria de AgrkultuTJ e Produção_ podem ser compreendidas nos espelhos
dos quudros :.~nexos de II a IV.
A Set'rdaria de Agricultura e Produção, tem, como se vê nos quadros,
como OrgãOs Báskos Centrais, o Gabinete do Secretário, a Divisão de Admi~
ni:;tré.lçàO Geral e o Núcleo de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio.
Como órgãos Descentralizados, com personalidade jurídica, a Sociecta'~
de de Abastecimento de Brasília Sj A, a Central de Abastecimento de Brasília,
a Fund:.tção Zoo botânica do Distrito Federal e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural.
Não foram ilpresent<:tdas emendas à parte que nos coube relatar. Entre~
tanto, por soliCitação do Governo do Distrito Federal, manifestada no Ofício
n? 252/Sl~CSO/SEG, da Secretaria do Governo. apresentamos uma emenda
como Relatpr q'ue procura sanar lapso ocorrido por ocasião da elaboração da
presente proposta, relativa a Fundação Zoobotãnica do Distrito Federal
FZD em seu projeto de Estoques Regulares:

EMENDA DE RELATOR No l·R
2102- Secretaria de Agricultura e Produção- Entidades

Supervisiona~

das
Onde se lê:

3.2.1.1.
4.3.Í.l.

Transferencias Operacionais
Cr$ 1.246.368.000,00
Auxílios para Despesas de Capital Cr$ 94.290.000,00

Leia-se~

3.2.1.1.

Transferências Operacíonais

4.3.1.1.

Auxílios para Despesas de Capital Cr$ 344.290.000,00

Crl 996.118.000,00

fact{ão exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto de Lei
que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício de
1982- Anexo II.- Secretaria de Agricultura e Produção. com a Emenda de
Relator que apresentamos.
Sala das Coinissões, 21 de outubro de 1981. - LourÍ'V~I Baptista, Presidente - Almir Pinto, Relator - Lázaro Barboza - Bernardino Viana -

Adalberto Senado - Murilo Badaró -Mauro Benevides.
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QUADRO I~

'TESOURO

CrS 1.000,00
CORR.ENTE

1 9

.

a o

ESPECIFICAÇÃO
VAi..ORES

.

1 9
VAI..Oit.ES

(A)

_0,73

17<:.326

o,eo

0,07

9:0,29

380,126

l!tl1.

21_. 745.259

-~

77,32

~

1,3(,

268.650

531.338

70.36:.

0,57

l.3J..985

87,57

264,02l

642.32:>

6,82

l.Ol4,486

~ ~:~!

60,37

1

SECRETARIA OE A0.'1INISTAAÇ]i:C

552.711

4,47

1

St:ClU!'l"AR!A DF. tlNANÇAS

1. 687.750

13,66

i

SS:RE.TAA!A DE ~ E CUL'!t.'JlA

2.988.969

24,2()

5.554.~70

I

!

SECRETARIA DC: SAODE

2.054'.381

16,63

3.371>.826

SECRETARIA bE SERV, SOCIAIS

184.011

1,49

335.500

r,sJ

!

SECRETA..'l.Il, VIAÇÃO E OBAAS

703.4~9

2.093,374

SECRST,\RIA DO GOVI:P..'W

1.~82.260

2,6B6.

~14

I

2. 760.064
2.672-.563

4,61
4,46

- 0,93

59' 18

6.217.:>21

lO, 36
26.08

o, 74

181,56

12.651.635

21.10

5, 70

174

o. 04

82,32

1.049,650

l, 75

0,22

2J.2 ,66

3,66

5,10

- o, 31
0,02

1.381.074

11 ,la

2. 764.145

12,61

700,00(1

5.67

750.000

3,42

21. 92L ses

100,00

1932

OJSU.VACOE~\

100,00

;.1.2-;79
!12 160 -OOol<l.O 11.2 !60

131,42

15,639.603

2,14

12.352. 9ú7

~~~:~:I

116,05

1,~0

64. 37

9,55

-1..a••6.6B<~o03

97' 76

85-,83

466.65S

-~no6,7Úd,05_t.o.2 t1~ -oo.<~o06

-

173, 9?

1,14

1.116.292

198~

21l! ,43

115,58

- l' 23

5,69
5,·01
2,12

TOTAl..

9,45

ilJ. '90

261. HS

rOI'o'TI:.S: 199b

o ,63 - o,17
!2.d1
9..dZ
o, 8~ - O, 34

o ,97.

666.755

RESERVA DE CCNTINGf:NCIA

2

- 1,40

r>J::. SIZV!çc:É! roauo::i§

SECRE':'AAIA OE SEG. PnBLICA

VARIAÇÃO

(C)

- O,.l.S
- 0,02

SECRt'l"A?lA DE ÃGRIC. E P~

!>ECRETAiUA

I

VALORES

90.285

PROCURADORIA GERAL

I

VARIAÇÃO

167.509,

21.d.Q.
1,23
o ,60
4. 63
5, 39
12,26
25, 34
15,40

GOVER~ADOR

.

l 9 8 2

~

TRIBUNAL UE CONT/\.S DO DF
GAEIWETE QO

1

'"

PODER ·u:::CiSLATIVO

~~~

a

197,60

3.062.457

,6~

5,14

- 4,41

47 ,2..:0

67,21

2. 741.4~7

4,58

- 0,52

145,14

79,32

1.506.311

12,51

0,31

221,U

1,43 '100,14

lj.32S.482

10,55

- 2,06

128,84.

7,14

4.131.540

6,8~

3,47

&50,00

77,46

59.953.798

.

- 2,2,5

JOO,OO

.173,49
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QUADRO II

RE.CURSOSDOTtsotrRO

::a; ORÇ,.MENTO

COMPOSIÇÃO E VARIAÇÃO DA DESPESA POR

FU:NÇ1i0 'E PROGRAMA

CrS 1.000.00

SECRE'l'Jo.RIA DE. AGRLCULTUAA E PRODUÇ]\0

COR.RENTJ::

~·--,A-L_O_R~---,--,-~.--+~f--,-A-LO-R-~--,--,-~--,-~~V~A7R<~A~~~60~2~~-VA_W_R-~---,--,~-.~--~VA~~~A~C~X~0-2~

ESPECIFICAÇÃO

I -

AOMINIS'l'RAÇÃO E PL\N!O:JA."itNTCi
ADMIN!S'l'Rl.ÇXO PlNJl.NCF.lAA

AGRICUL':'ORll.
l~!::!:NTSTRAÇÃO

2:;:.9-.447

99' 27

46!:i. 297

J.Sti .926

71,52

372.529

I

99,;8

! ! o,~l

79,49

7,97

79,34

l.499.Bll

99,57

o,29

222·,13

99,29

962.893

63,92

l:S,S7

l5ll,(7

3,32

3, 32

1,42

0,8-t

100,60

O,Bl

394,35

ADMltJISTP.AÇÃO FINANCEIRA

f'l..ANEJ!oY.l:N'!:O GOVERN,\MEN'l'AJ..

6 .ooc

2,,30

Cif::\CIA E 'l'EC"NOLOGtA.

3.

soo

1,34

4. 000
lS.OlS

1,51

OR::i;-."'IZAÇ'ÃO MFJU:IIA
PROUUÇ~O VEGETAL
PRODUÇ~O .\.."HHAL

ABAS'::I:::::'L'1E:\TO '

'"

5,03

3.000

l,lS

oao

1,51

-0,02

77,00

35.000

7,080

1,51

-4.23

f.s2,SS

35.000

0,61

l~H-,35

1=~:~~

75,46

292.000

19,39

14,46

P-6~ ,311

5, 22
J., 66
0,43

-3,35
-0,29

95,(;8
429,66
93,56

0,43

-0,27

99,32

2,26

O,J6
21. o~4

4,93

n.::SERVAÇ"J\0 OE: REC.'-!R:;OS NA-

T<;P....\IS REXOVA.V:;.rs.

PR:»!oç;:,o E EXTENSÃO RURAL
TRM<S?ORTE: ~ODOVI:õlUQ
It.:OCSTRIA COMSR·.:IO E SE..~VIÇOS

i!

Pi..A.'JEJJ...'1E!I.'TQ GVVE:l.NAMENTAL

r·

lSD1:1ST:!Hll
TOTAL

g~~

-1,15

23.'10~

9, lS

,0.176

8,57

-0,58

68,07

78.618

3. 000

l,lS
o, 71

4. 720

1,01

!~O,l4

57,33

25.000

3. 359
3.261

0,72
0,70

,-0,01
-0,01

76,92

o, 71

6.500
6. soo

0,02

"

o,o2

1 o,oo

76,36

100.00

468 655

<oo.oo

I

79 32

1.89$

1.843
5)
:Z6l. 345

i'O~"TI:.S-19~0 ·-L<.o•

-0,1H
-1,34

1,

S,H

13.162

16,96

50,000
21.300

6. 737 ~· 05 I 12

1

79 -

: ;:::;:.~..&7~~~.3..,~,~'~'-:JO'-

00~•

06 I 1:! 1 7$
DC4<l0 i U I 80

76,93

0,65

-0,02
1.~06.311

(00.00
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QUADRO III

RECURSOS DO TESOURO
COMPOSIÇÃO E VARIAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

~SSESSORIA

SU»ECRET ... It:AD~OR.ÇAMENTO

CrS 1.000.00
CORRENTE

SECRETARIA DE AGRICULTORA E PROD~ÃO

1 9 8 c
ESPECIFICAÇÃO
VAI..ORES

re

.

(A)

Ac:RICI.JL'IUAA E ~

55. B46

21,37

82,657

SEDE.'I!JUA 0C N::RI~ E ~

205.~99

78,63

'J6S.998

ss::RSI'MIA

I-

1 9 8 2

1 9 6 l
VAI..Oit.ES

•

VARIAÇÃO
VALORES

(B)

27,64
82,36

(

1-

3,73
7,73

'

•

(C)

&,09

48~00

91.700

B7 ,83

1.4H.6ll

93,91,

l.S06.3ll

)00,00

VA.RIAÇ;l;:O

/>I
~ u~ss

[',.2
lQ,'il4

ll,SS 266,48

EN!':t:C:I1llX:S StPZRVISic:tw:lAS

j

TOTAL

ro:.-ro;,

.

261.345

1~~~ =~":.~:~m ~8~. ~ ~~~~

1962 -'-"Orouocottn•""'"""'ac&o

100.00

468.655

:. ~~fo ', B',~~

tts·=:)

OJStaVA((IE.S: -,Ó.1 -D•ru.nç& .." " o o -...... d·~-{o\)pNoo!B)o<IA.{.),_..U(C);
-Ãl-V_o.,......,..._ . .
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.,i<>o.l._'"""""""...o ..

,.,...

-

I

l,o,~,

-

.221,41
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ORÇAMENTO DO DF

SENADO fEDERAL
...SSESSORIA
s:tJI$tcli:ETIIRl.o.DfOR("Aioi~TO

RECURSOS DO TESOURO
COMPOSIÇ.tO E VARIAÇÃO DA DESP&SA POR SUA NATUREZA
Cr$ /.000,00

SECRETARI!!. PE AGRI.CtfL'I'OAA E PRomJÇK.o

"

ES?ECIFJCACAO

DESPESASCORRE.'ITIS
DESPESAS DE CUSTEIO
TltANSFERENCJAS CORRENTES

DESPLSA.SDE CAPITAL
INVESTIMENTOS

o

1

•

VALORES

~

~

40.700

15,57

18o.S02

VALORES

s

CORRENTE

$ 1

•

1982._

VARIACÃO

VALORES

•

V,o.RJAÇÃO

(BJ

6•

62

~

llL21

.!Qdl

100,79

1.40'}. 756

65.949

14,05

-1,52

61,79

a7.853

69,07

378.294

80,72

11,65

109,58

1.3:;!1.903

40.143

.ll.c.1..§.

24.512

.hll

-10.13

-38,94

96.555

l:..t.ll

293,90

14.784

5,66

15.952

3,40

- 2,26

7,90

2.265

0,15

-3,25

-85,81

25.359

9,70

8.560

1,83

- 7,87

-66,24

94.290

6,26

4,43

001.51

(AJ

(C)

6•

C,.2

ll.t.§1

~

217,41

5,83

- 8,22

33,41

87,76

7,04

249,43

WL

INVERSOES
TRANSFER.ENCJAS DE CÁPITAL

TOTAL

261.345

'"""'

~68.

655

l.S06.3ll

'"""'

100,00

221,41
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PARECER No 1.002, DE 1981

Da Comissão do 'Disrrito Federal. Sobre o Projeto de Lei do Senado n\'1 236, de I98t .. OF, que uestima a receita e fixa a Despesa do
Distrito Federal, para o exercício flrtanceiro de 1982'"- parte refe-.
rente à Secretaria de Educação e Cultura.
Relator: Senador Mauro Benevides

Por designação do Presidente da Comissão do Distrito Fecleral, cabe-nos
relatúr a parte referente à Secretaria de Educação e Cultura.
A proposta orçamentária consigna, para 1982, ·a Secretaria urna despesa,
com Recursos do Tesouro, de Cr$ 15.639.603,000,00 (quinze bilhões, seiscentos e trinta e nove milhões e seiscentos e três mil cruzeiros), que equivale a
26,08% do Total do Orçamento e corresponde a um aumento percentual de
181,56% em cOnfronto cofn as dotações da Secretaria pÚa o exercício vigente.

Encaminhado pela Mensagem n' 192, de 1981-(n• 335, na origem) - o

Senhor Presidc;::nte da República submet'é à apreciação do Senado Federal o
Projeto de Lei n9 236, de 1981- DF, que estima a Receita e fixa aJDespesa
para o exercício financeiró de 1982.
Da Exposição de MotiVos ao Senhor Governador ao Excelentíssimo Senhor Presidente, vale ressaltar o seguinte trecho:
·~vale salient~r que, examinando a Proposta que ora encaminho a superior consideração de Vossa Excelência, ressaltam-se com fidelidade as prioridades estabelecidas por funções de GOVerno,-p~ra-o-~6Xhno eX:erdcio. Assim, é, que, em EducaÇão e Cultura e Saúde e Sanearóento foram alocados recursos da ordem de 47,91% do Total proposto."

A função Educação e Cultura foí contemplada com maior volume de recursos, com Cr$ 15.863.869.000,00 (quinze bilhõCs oitocentos e sessenta .e
três, milflões e oitocentos e sessenta e nove mil cruzeiros), correspondéndo a
26A6% da Despesa Total, para o exercício de 1982, à conta dos recursos do
Tesouro.
Os dispêndios do .Governo do Distrito Federal, face ao próximo exercício, com Recursos do Tesouro, serão da ordern de CrS 59.953.798.000,00 (cin~
qüenta e nove bilhões, novecentos e cinqilentá e três milhões e setecentos e
noventa e oito mil cruzeiros), representando um. aumento nominal de
173,49% sobre o orçamento vigente.·Aiém destes recursos, o Governo do Dis·
trito Federal contará com outros que serão alocados aos órga·õs de Adminis·
tração lndireta, das Fundações e do fundo de Desenvolvimento de Recursos
Humanos, cujo montante é de Cr$ 6.429.022.000,00 (seis bilhões, quatrocen·
tos e vinte e nove milhões e vinte e dois mil cruzeiros).

Quanto a despesa por Categorias Económicas, apresentamos o seguinte
quudro:
Dpecifl('!lfÔes

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transferêncius Correntes
Despesas .de C a pi ta I
lnye...;;timentos
Transferêncius de Capital
Total

Valori!s em Cri 1.000

%

14.984.798
239.912
14,744.886
654.805
59.799
595.006
15.639.603

95,81
1,53
94,28
4,19
0,38
3,81
100,00

Salienta-se, a dotação maciça consignada nas Despesas Correntes, com
95.81%. sendo que grande parte destes recursos estão, alocados em
TrunsfcrCncias Correntes, dos quais Cr$ 14.593.112.000,00 (quatorze bilhões,

quínhentos e noventa e três milhões e cento e doze mil cruzeiros) foram
consígnaôos uo elemento da Despesa ••Transferências Intragovernamentais",
que tem por finalidade ate-nder despesas Cbrrentes das Fundações sob
jurisdição dessa Secretaria.
As despesaS' da Secr'etaria constituem-se de Projetas e Atividades,
respectivamente, co'm 94,27% e 5,73%, e que fazem- parte da Função
Educação e CUltura, única na Secretaria.

~sta

Centrais

função desdobra-se nos seg_uintes Programas e Su.bprogramas:
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~"Departamento de Planejamcnto Educacional;
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Convém ressaltar, ainda, que a Secretaria de Educação c Cultura transfe~
re recursos para a Fundação Educacional do Distrito Federal e Fundação
Cultural do Distrito Fedei-ai, que somados atingem a 95,68% do total da
SEC
À Fundação Educacional eStão alocados recursoS da ordem de Cr$
14.592.885.000,00 (quatorze bilhões, quinhentos e noventa e dois milhões e
oitocentos e oitenta e cinco. mil· cruzeiros~ que serão gastos no seguinte programa de Trabalho:

uo.IUI
I

u.oo.l

I

- ConselhO-de Educação do Distrito Federal,

uo ....

!
:
i

lotNI

De Deliberação Coletiva

I

:::::~:!

::::!
~. . .
'"·-:
OUII1fCIO. ..... UIJo•U .. II

- Fundação Edu~acional do Distrito Federal;
- Fundação Cultural do Distrito Federal;

......... :

:::::i

..,,,.,.!

'
'
••·•··~

Descentralizados com perso~alidade Jurldica

tUdol~

{ :::::J
-.uo! ...,.,,.,Í

! ::::::::1
i

- Departamento de Cultura;
-Departamento de lnspeção' de Ensino;
-.Divisão de Administração Geral;

u,,..,l

...~..:
'

......'
.......

1

n:

.-;;;;·:-;;;;;;;-;;-;;·;;~;-.;·;·;-..--;;;;·:·;:;~;.:;.;~·~:;;;;;;;;.;..---;;;-· ·--···-~--·········-···--·····- .... .!.~-.!:~:.:!::
• .,_ ,.,,. ,,.,,,;.,..,,.. '"""~ ""''' • :;;_"• ... ~· -·~~~•
'"~''"" "'"'" ;

: '"''

n.uu

.__::::~::i__:::"~:..J_

Destacamos•os,programas··'"Ensinq de· Primeiro Grau" e uEnsino de S.c~
gun<k) .Grau", que, juntos? absorvem 73,78% do total dos recursos da Secreta-:
ri~.
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- Elaboração, acompanhamento e controle do plano educacional do
Distrito Foderat;
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cducaciona~;

- Planejamento para aplicaçã'o de investimentos públicos. c-particulares
na estrutura educacjonal;
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10 n..,or h

- Planeja"mento, coordenação, controle e avaliação de progràmas de
treinamento, aperfeiçoamentO de pessoal técnico, docente c administrativo
do~ .sistemas educacional e cultural;
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O plano está de acordo cqm suas Co mpctências, a saber:

-Assistência técnica e financeira necessârias ao. desenvolvimento de
instituiçõeS educacionais c culturais particulares c integração dCntro da politi~
ca ·global do· Distrito Federal;
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Para Cxecutar essa programação c alcançar seus 9bjetivos, a 'SEC conta
com os.. seguintes órgãos bâsicos:
Ã Fundação Cultural do Di~trito Federal os rccursq~ montam·_ a Cr$ 311.'352.000,00 (trezentos e setenta e um milhões
e trezentos e cinqíi~nta c dois mil cruzeiros); c ap~esenta o seguinte programa de Trabalho:
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Os elementos apresentados demonstram a atenção que o setor educacional vem merecendo do Governo do Distrito Federal, com a Secretaria de
·Educação e Cultura absorvendo mais de 26% da despes.a geral para 1982.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, na·parte relativa à
Secretaria de Educação e Cultura.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1981.- Lourh·al Baptista, Presidente - Mauro Benefides, Relator - Lázaro Barboza - Bernardino Viana
- Adalbert'o Sena - Murilo Badar6 - Moacyr Dalla.

Sábado 24

As demais funções do Governo foram alocados recursos
visando a manutenção dLI execução normal de seus objetivos de
forma r.::ompatível wm iJ. disponibilidade financeira."
Do exame du Projeto, vcrfica-se que essas informações técnicas são ·
r.:-onlirm;;1das nos diversos quantitativos do referido Orçamento.
;\ Receita estimada para o DF. no exercício financeiro de 1982, atinge o
v:ilor ue Cr$ 59.953.7n.OOO.OO.
A Despesa alcança igual quantitativo, sob a seguinte argumentação,
rcgistrad;.L nu Exposição de Motivos:

PARECER N• 1.003, DE 1981

Da Comissão do l>istrito Federal. Sobre Projeto de Lei do
Senado n'' 236, de 1981-nF, (Mensagem n' 335, de 1981, na
Presidência da Reptíhlica ), que uestima a Receita e fixa a Despesa do
Distrito Federal para o exercício de 1982- Secretaria de Finanças."
Relator: S('nador Martins Filho

"Em consonância com as diretrizcs e metas governamentais,
procurou-se fixar a despesa de forma que, atendendo à gama de
funções estatais. fosse compatível com a receita prevista,
proporcio;;mdo. em contrapartida, criteriosa alocação dos recursos,
no ~cntido de dar continuidade ao processo de desenvolvimento do
Di:-~trito Federal."

Com Exposição de MOtiVos do Senhor Governador do Distrito Federal,
passamos a apreciar a Mensagem n~ 335, do Senhor Presidente da República,
que submete à apreciação do Senado Federal o PLS n' 236/81-DF, que
estima a Receita c fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício
financeiro de 1982.
Cabe-nos relatar o Subanexo da Secretaria de Finançt\S.
Da citada Exposição de Motivos, vale ressaltar o seguinte trecho~
" ... Assim é que, em --EàuCãção e Cultura e Saúde e
Saneamento, foram alocados recursos da ordem de 47,91% do total
proposto.
Essa prioridade, decorre principalmente da condição de
Brasília, como centro das decisões nacionais, requerer infraestrutura em equipamentos de saúde e educação, compatíveis em
relação a outros Estados da Federação.
Por outro lado, as necessidades demonstradas pelas populações
vizinhas à Capital, não permitem que essa etapa possa ser
conseguida sem a aplicação de considerável volume de recursos.
Destacam-se em seguida com 19,81% as funções Administração
e Planejamento, Agricultura e Produção.
O mesmo resulta da necessidade de eliminar a dependência do
Distrito Federal, com relação a outros Estados da Federação,
quanto ao abastecimento de produtos bãsicos e assegurar a
qualidade dos serviços administratiVOS de apoio aos organismos
federais da Capital.
DistingueMse, ainda, as funções de Defesa NacíOriãle Segurança
Pública, com 8.96% da receita prevista, Habitação e Urbanismo
com 7,34% c Assistência e Previdência com 5,26%.

A Scçretaria de Finanças do Governo do Distrito Federal tem múltiplas
tarefas r.:: vúrios órgãos. centralizados e descentralizados, que estão
discriminados na Proposta Orçamentária, todos necessários ao cumprimento
dos seus objctivos.

Foram consignados, à Secretaria de Finanças, recursos no montante de
Cr$ 6.217.521.000,00 (Seis bilhões, duzentos e dezessete milhões, quinhentos
e vinte c um mil cruzeiros). que correspondem a l0,36% da Despesa total do
Distrito Federal.
Desses Recursos, considerandoMse os Projetes e as Atividades, temMse a
seguinte demonstração:
Projctos -

5.149.640.000,00

Atividadcs -

1.067.~~ 1.000,00

17,18%
O Quadro I. anexo, apresenta o demonstrativo da despesa por Funções c
Programas. c o Quadro I[. também anexo. exibe as dotações da mencionada
Secretaria quanto ao critê-rio das Categorias Económicas.

Em relação à Secretaria de rinanças, acreditamos que nada mais há a ser
obst!rvado em rel~tção ao seu respectivo Subanexo, proposto na forma
constitucional e sob os rigores técnicos da legislaçãO vigente.
Isto posto, opinamos pela aprovação do Projeto, na parte relativa à
Secretaria de r:inanças.
Sala das Comissões, 21 de outubro dC 1981. - Lo~rival Baptista,
Presidente- J\'Iartins Filho. Relator- Lázaro Barboza- Bernardino Viana
- Murilo Badarcí - !\loacyr Dalla - Adalberto Sena.
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PARECER N• 1.004, DE 1981
·Da Comissão do Di'Strito Federal. Sobre o Projeto de Lei do Se-

nado n'~1.36, de·t98t ... DF, que uestima a Receita e fixa a Despesa do
Distrito Federal·para o Exercício Financeiro de 1982- referentes ao
Suba.nexo 1200- SeCretaria do Go.vern.o e 1400 -Secretaria de Administração".
ReJator: Senador Bernardino Viana
q Senhor Prçsideflte da República, através da ·Merisagem nV" 192, de
1981, (n<.:j35, na origem), sUbmete à apreciação do Senado Federal, o Projeto
de Lei que '"estima· a Receita e· Fixa a Despesa do Distrito Federal para o
Exercicio Financeiro de 1982.
.
Acompanha a ·Mensagem Presidencial, ExposiÇão de Motivos do Senhor
Governador do Distrito Federal, onde se destaca a prioridade na -alocação
dos recursos nos setores de maior significado social.
Nesse sentido, é que, em Educação e Cultura e Saúde e Saneamento, foram alocados recursos da' ordem de 47,91%. do.-total proposto.
De fo-rma a eliminar a-dependência do Distrito Federal, com relação a
outroS Estados da Federação, quanto ao abastecimento de produtos básicos e
assegurar a qualidade dos. serviços administrativos, as funções de Administração e Planejamento, Agricuitura e Produção foram contemplados com
19,81% da totalidade. dos recursos.
Cumpre-nos apreciar as dotações· de· recursos des_tinadas à Secretaria de
Go.verno e à Secretaria de,Administi'ação.
É de competência da secretaria de GovernO~ as seguintes atribuições:
I.- Execução ·central das atividades de Planejamento, orçamento e modernização administrativa, estatística e .processamento de dados.
II - Orientação normativa, controle técriicó e fiscalização específica da
execução setorial das atividades de planejâ.in:ento orÇainento, modernização
administrativa, estatística e prOcessamentos de dados;

III- Supervisão e coordenação das atividades das administrações regia~
nais; e
IV - Supervisão das atividades relacionadas com empreendimentos ou
obras não incluídas na competência das demais Secretarias.
As despesas a serem realizadas por essa Secretaria de Governo, foram fixados para o exercício ·financeiro de 1982, nO montante de Cr$
2.760.064.000,00 (dois bilhões, setecentos e sessenta milhões sessenta e quatro
mil cruzeiros).
A Secretaria de Governo compõe-se dos órgãos centrais, dos órgãos descentralizados, sern personalldade jurídica, e descentralizados com personalidade jurídica.
As despesas dos órgãos cçntrais foram fixados em CrS 1.484.156.000,00
(hum bilhão, quatrocentos e oitenta e quatro milhões cento e cinqUenta e seis
mil cruzeiros) e serão realizadas pelo Gabinete dO Secretário, pela Divisão de
Administração Geral, Coordenação do Sistema de Planejamento, Coordenação do Sistema de Orçamento, Coordenação do Sistema de Modernização

Administrativa, COordenação das Administraçõ~s Regionais, Núcleo de
Controle de Processamento de Dados e pela Junta de Serviço Militar.
Quãnto aos órgãos descentralizados sem e com personalidade jurídica,
temos as seguintes despes~s:
Descentralizados sem Personalidade Jurídica
- Administração Regional do Gama
152.125.000,00
- Administração Regional de Taguatinga
198.840.000,00
- Administração Regional de Brazlândia
49.096.000,00
- Administração Regional de Sobradinho
99.857.000,00
....- Administração- Regional de Planaltina
69.041.000,00
-Administração da Cidade Satélite do N. Bandeirante 69.150.000,00
-Administração do Setor ResidenciaiJ Industria e Abast. 97.006.000,00
- Administração da Ceilândia
89.986.000,00
Descentralização com Personalidade Jurfdica
-Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central450.807.000,00
A Secretaria de Administração para o exercício financeiro de 1982, contarã éom recursos do Tesoúro da ordem de Cr$ 2.672.563.000,00 (dois b'ilhões, seiscentos e setenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e tres mil cruzeiros).

A Competência de Secretaria de Administração abrange as seguintes
funções:
I - Planejamento dos Sist~mas de Pessoal, material, transportes inter·
nos, documentação e comunicação administrativa" e administração de próprios;
II - Execução central das atividades de pessoal, material, transportes
inter~os, docuriténtaÇãO ·e· comUnicação administrativa e administração de
próprios;
III- Orientação normativa controle técnico e fiscalização específica da
execução das atividades setoriais de pessoal, material, transportes internos,
documentação e comunicação administrativa e administração de próprios;
IV - Planejam'ento e execução das atividades de treinamento, aperfeiçoamento e seleção de pessoal;
V - Elaboração, impressão-e distribuição do jornal oficial do Distrito
Federal; e
VI --Elaboração e expedição de normas para execução das atividades
de administração geral compreendidos em sua ârea de atuação.
Os órgãos básicos que compõem a Secretaria de Administração, são os
seguintes:

Centrais
- Gabinete do Secretário
- Coordenação do Sist~ma de Pessoal

- Coordenação do Sistema de Mate ri ai
- Coordenação do Sistoma de Transportes Internos
-Coordenação do Sistema de Documentação e Comunicação- Administrativa,
-
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Supervisão de Processo Administrativo

-

Coordenação do Sistema de Adrninisti."ação de Próprios

-

Divisão de Divulgação

-

Divisão de Administração Geral

.

~ -~ ~~,·:·~;~:; ;;:~; ;;.-~;.-~ ~:-l

De Deliberação Coletlva
~

Conselho de Política de Pessoal
---ComissãO de Licitação
Descentralizado sem Personalidade Jurídica
- Instituto de LJesenvolvimento de Recursos Humano:..
A SCcrctad'a de Governo do Distrito Federal exerce as funções de' gestão
enquanto a- Secretaria de Administração. dedica~sc às funçõ~ de apoio, cujos
demonstratiVos a seguir representam as suas despesas por ~Unções, programas
e subprogramas, por projetas e atividades:
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Finalizando, dado qué não foram apresentadas emendas e as dotações
destinadas à SeCretaria de Governo e Secretaria de Administração estão de
acordo com as normas e diretrizes traçadas para a elaboração do Orçamento
do Distrito Federal, para o exercício finánceiro de l982, no sentido de comp-atibilizar a política de contenção da inflação com a posição de Brasília centro das decisões nacionais - a requerer infra-estrutura sócio-econômica,

.

I

somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 236, de 1981-DF, no
que se refere às Secretarias de Governo c Administração.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1981. --Lourival Bap~ista, Presidente - Bernardino Viana, Relator - Lázaro Barboza - Mauro Benevides
- Murilo Badaró - Adalberto Sena - Moacyr Datla.
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PARECER N• 1.005, DE 1981
Da Comissão do Distrito Federal. Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 236, de 1981-DF, que "estima a R.eceita e fixa a Despesa do
Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1982", parte referente à Secretaria de Segurança Pública.
Relator: Senador José Caixeta
Coni a Mensagem n• I9i, de 1981, (n• 335/81, na origem), o Senhor Pre·
sidente. da República submete à apreciação do Senado Federal, o presente
Projeto de Lei, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal
para o exercício financeiro de 1982.~·
Sob a nossa responsabilidade a tarefa de estudar e opinar sobre uma das
maiS importantes Unidades Administrativas, ou ~eja, a Secretaria de Segurança Pública.
No anexo citado estão -incluidos, além de propriamente a Secretaria de
Segurança Pública e suas Entidades Supervisionadas, a Polícia Militar e o
Cowo de Bombeiros.
A presente proposta de Orçamento é antecipada de Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrifo Federal, a qual esclarece as linhas de
orientação de distribuição de recursos, segunçlo a política administrativa definida para a área da Capital do País.
Dev~mos salientar que a receita prevista para a Secretaria de Segurança
Pública e Seus demais órgãos é de 9,53% da previsão orçamentária total.
Numerosas são as competências desse importante órgão do Executivo do
Distrito Federal, a saber:
II - Competência
·- Planejamento, coorde.nação, execução, controle e supervisão das atividades de natureza policial objetivando assegurar o livre exercício dos poderes constituídos, a ordem e a segurança pública;

- Intercãmbio policial com organizações congênei'es, nacionais e estrangeiros;
-_Apuração de infr~çõCS periais _e desempenho de quaisquer outras atribuiçõeS de polícia judiciária;
· .-.
-·
·
-Colaboração na organização e execução 9e serviços relacionados com
a prevenção e repressão da criminalidade interestadual;
- Administração dos estabelecimentoS penais e implantação de mêto·
dos e têcnicas modernas de policia câ.icerária; ·
·
_ OrganiZação, planejamento e execução _dos serviços concernentes à
engenharia de trãfego e trânsito em geral;
- Estruturação e execução dos serviços de perícia e identificação datiloscópica, civil e criminal;
- Execução setorial das atividades reiativas à administração de pessoal,
material, orçamento, contabilidade e outros serviços auxiliares da Secretaria;
- Ampla cooperação às autoridades administrativas e jurídicas, no tocante à aplicação de medidas legais e regulamentares;
- Aprimoramento cultural e profissional dos _servidores policiais; mediante a instituição de cursos de formação, treinamento e aperfeiçoamento
funcional;
- Quaisquer outras atribuições que se enquadrem no âmbito de sua
competência geral ou específica;
Ressalta do quadro demonstrativo da .despesa por Unidades Orçamentárias, consolidando projetes e atividades, a seguinte situação:
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Para<;~. execução_ de suas atribuições, a Secretaria de Segurança Pública
tem a seguinte estrutura:
III - Orgãos Básicos
Centrais

-

Gabinete do Secretário;
Coordenação de Informações, Planejamento e Operações;
Centro de Internamento e Reeducação;
Núcleo de Custódia de Brasília;
Polícia Civil do Distrito Federal;

-

Departamento de Administração Geral;
Polícia .MilitaP do Distrito Federal;
·c_orpo de BorriOeiros âo DiStrito Federal;
Descentralizado com Personalidade Jurídica

-

Departamento de Trânsito do Distrito Federal.
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Autônomos sem Personalidade Jurídica

De Deliberação coletiva ·
- <:;oriselho de TrânSifo ·.do Distrito_ F6deiâÇ
.
-Conselho Superior de InformaçõeS.-e Ope-raçõi!s Policiais- C.ONSIOP.
.
.
Verifica-Si; na Compàsiçâo e VariaçãO- da Despesa por Unidade Orçamentária·, que corifrontando a d_otação orçamentária do atual exercício com.o
de 1982, temós o seguinte quadrO:

''""

ConVém salientar que, para o desenvolvimento do programa: Defesa e
Segurança, destacamos 2 órgãos da mã»ima imj)oitância, dentro da e~trutura
funcional dessa Secretaria de Estado:
l. Polícia Militar do Distrito Federal.
2. Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
A dotação orçan;têntáifá -deStinada à Polícfa Militar, da o·rdem de Cr$
2.977.657.000~00, reflete a importância desse órgão com suaS múltiplas ativldade5, imprescindíveis à ordem e a tranqüilidade pública. Com a mesma-·ün.:

Outubro de 1981

portãncia nota-se que o Corpo de Bombeiros foi contemplado com uma dotação correspondeniê a Cr$ l.443.969.000,00 para manutên.Ção ~de suas atividades notoriamente voltadas à segurança e à paz pública.
No prazo regimental, não foram apresentadas emendas aos programas
a fetos à Secretaria de S~guraiiça Pública.
·
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto na parte referente à Secretaria de· Seg,u~anç~ Públ_ica. - . _
_ _
·
Sala das Comisso·e-s~,-21 de outUbro -de 198L Lourivál Baptista, P~esiden
t~. José Caixeta. Relator-.... Lázaro Barboza- Bernardino Viana- Adalberto Sena- Murilo Radarô- Moacyr Oa.IIB._--I\tlauro_Benevic,Ies.

n -

PARECER N' 1.006; DE 1981

Comissão do Distrito Federal. Sobre o :ProJete> de
Lei do Sonltdo n.0 236, de 1981-DF, que "estima a Beeeita
e fixa a. Despesa do Distrito [Federal para. o Exerciclo FInanceiro de 1982" - Secretazla de Saúde e ISeefttaria de
Serviços Sociais.
Relator: Senador Lourival BaptUTa
cumprindo dispositivo constante d<> art. 57, Inciso rv, combinado com o a.rt. 17, § 1.0 da. Corutltu!ção Federal, o Excelentlsslmo
Senhor Presidente da. República com a. Mensagem n.• 1g.2, de
1S81 (n.o ~5, de 1981,na. origem) submete à apreciação do Senado
Federal, a.compa.nha.da de ExpOsição de Motivos do Senhor GOvernador do Distrito Federal, a. proposta. orçamentária. para o exerciclo financeiro de 1982.
càbe-nos remtar as partes desta. proposta de orçamento, ref<>rente à.s Secretarias de Saúde e de serviços Sociais.
SECRETARIA DE SA'ODE

n -.Competência
~ o estabeleelménto da. poll>tlca. de saúde do Distrito Federal,
oompatibl!lza.ndo-a. com a. politica. de saúde e a. de desenvo!vlmenro ec<>nômico-soela.l da Pais, em coordenação com "as denutl.! :tnstltuições do setor;

o planejamentú, vrganização, dlreção, eoordenaçãú P,xe-

cução, avaliação e flscallza.çã<l das atlvidade.s de "promoção, "!)roteçã.o e recuperação da saúde;
- a construção, equipamento e operação dos estai>eleclmentos
da. rede oficia.! de saúde:
- a fiscalização do exerele!o das p~otlssõel> de saúde e atlvtdades correla.tas,e """ estabelecimentos que Interessam a &a.úde aa
coletdv!dade;
- o controle de drogas e medicamentos e a fl""allz119ão do•
estabeleelmentos larma.cêutlcos;
- a. f!scallza.ção da manipulação e ccmerclallza.çã<> de gêneros, allmel).tlclos;
- a promoção d~t melhori~t das condições de san~..mento do
llli!lo ambiente e o controle da. polulclit\:
- estudo no campo da saúde, abrangendo a pe3qllls& bállca.
cllnica e epidemiológica.;
- a. promoção de acordos e convênios, no CMDpo de aua atlvldade, com entidades p(lblfuas e privadas.

m-

com ~ jurúllea.
- Fundi).Ção HospitalAr do Distrito Federal;

.,_trallzado Pen<>nalida.do joridieal
- Instlturo de Saúde do Distrito Federal:
De deliberação co!etlva

deral

-

Go.b!nete do secretário;
Gerência. de Trabalho;
GerAnc!a· ãe "Assl•têncl&. Social;
Núele<> de Pla.neJamento e Controle:
Divisão de Admln!str119ão Geral;

DMceJ>trallzadoo com personalidade jlllidlea

-Fundação do Serviço Social;
- Sociedade de Hebltaçliel!' de ln1:1!resse social Ltda.
Vale destacar Inicialmente que a. progr;unllo!lão dos recursos
visou o equllibrlo <>rtfi~Dlentárlo lllll ações aQml.nlstr&$lvas do Distrito Federal.
A secretazilt de S&ú<l<. foi conoempla.da na rropoM.Q. .cam·Q:J
12.~1.~.000,00 (doze bllhõeo, oe!Seentos e -clnqüenta. e ·um mllhõés, seúlcen..tos "' tnnta e elncc mll cruzeiros>, o que corresponde
a 21)11$ ·(vinte e um virgUla. dez por cento) do valor do orÇâlnento proposto.
Quanto à secretaria. de. Serviços Socla!.S, as dotações a ela.
consignadas perfazem Cr$ 1.049.650.000,00 '(um bilhão, qnarenta
e "nove milhões, seiscentos e clriqüe~· ou!!· cruzeiros) eorresponpendo a. 1,75% (um liJ:I;uÍa aeten.ta e c1nco 1)01" ·cento) do orça.lllénto em exame.
Tais nilllleros refletem a. preocupação do Governo do .Distrito
Federal em atender," dentro das dispcnibllldltdes de reeur.sos, aa
~ttlvidade.s governamentais, com V1atas à melhoria. das condi~õeo
de saúde e atendimento """la! da. popniação brasiliense.
o vasto campo de at~ das secretarias de Saúde e de Serviços Sociais esta e merecer sempre mal<>r volilllle de recursos, o
que Justifica. p1en..mente <> aumento percentual 'nominal em ~ela
ção a 1981, da ordem de 174,1!6% a 212.88%, respectivamente.
Não toram apresentadas emendas à proposição da La ile Meios
do Distrito Feder~tl paxa o ~ 6!10; nas parteS" que J>r& relatamo~.

A titulO de SUbvenção Boe!al o Projeto apresenta a Terbll. de
Cr$ 1.200•.000,00 (uin mllhão e lluirento.. mil crumros> a ser dlstribulda a entl<iadea asslstenc1Afs e de· fin& t:llantlóplcos pelos Senhores Sena.dorea tine" comporão um 4.iiendo a' Lei Orçamentfllola.
~

Deseentral~

-

m-ó.... , . . .

t..r fim apreaentamoa ,. seirull>tl.

6rgios básieoa contrais

-Gabinete do Sec~tário;
- lófúcleo de Planejamento;
- Departamento de Saúde Pública;
- Núcleo de CcntiP!e de Progro.ma..de Sa.Wie;
- Departamento de Flscallzação de Sadde;
- Divisão de Administração Gera.!:

-

Com.Detênela

- vesenvolvlmento de Oamunl<!Me;
-:- Assl8tênc!!l ao _Migrante e est1tdo do tluzl> ml8ratórkl;
;_ Desénvo1Vinlen~ do artesanato;
- Treinamento de mào-de-onra;
- i:ntel'lnedlaçào ao lllllPreg<>;
- ~· e ~oção Social do Mbnor;
- ABS!stêncl~t a. segmentos popUladonll!s carent.es:
- l<egistro. Controle e Apo1o a. Obras Soc!alS•
- Hal:lillallii.~ llollelld;

D~t

-
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C<>nselho de S~túde do Distrito Federal;
Comissão de Fl.scalízação de Entorpecente~> do Distrito Fe-

EMENDA N.0 t-R
de.~ax:IDls
1.8!11 -· Secrel;aria de Serviços SOc1ala
Fu!).çã<- ~ ~nela. SOcla.l Gerai

1.800-

secretadl.

Projll'8JIUL - Subnnções a Entidades Prive.daa
18011581~.~ ~ SubV!!l'ÇÕ611
1. 200. 000,00·

a. J:atldade& Pnvadas Cl~

...•• • • ••

Ac:escente-se em ln fine:
"OOnf!)mle Adenda B"
Assim sendo, oplnalllO& pela ~tprov119ão do presente projeto,
nas partes referentes à.s Secretarias de S&úde e de Serviços Sociais,
com a. adoÇãD da Emenda de n.0 1-R qne a.presentamo.s.
Bala. dals Comissões, 21 de outubr<> de 1981. - Mauro Bene17ides,
Vice-Pre.sldente no eKereiclo .da PreS!dêncl~t - LOurlval Baptista,
Relator--.: Lãzaro"Bal"bom- Be........U... v~-AIIalllerto Sena
-

Muliii>Bailuá- ~DaHL

Outubro de 198l
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PARECER N• 1.007, OE 1981

Da Comissão do Distrito FedeTal. Sobre o Projeto ele
Lei do SenadD n. 0 236, de 1981-DF, que "estima a Reeelta
e fixa. a Despesa do Distrito Federal para o exercício 11nanceir~ de 1982", na parte referente às Secretarias de
Viação e Obras e de Serviços Públicos''.

Relator: Senador Murilo Badaró

Através da Mensagem n. 0 192/8! · (n.O 335, na origem), o Senhor
Presidente 'da República, com amparo no art. 57, Item IV, da Constituição Federal, submete à apreciação desta Casa acompanhada
de ExposiçãQ de Motivos do Senhor Governador, a proposta orçamentária do Distrito Federal para o exerclcio financeiro de 198.2.
1Cumpre-nos relatar a parte referente às Secretarias de Viação e Obras e de Serviços Públicos.
1

A primeira delas - de Viação e Obras -, que tem a seu encargo, dentre outros, o desenvolvimento do plano urbanístico de
Brasllia e a elaboração dos "planos diretores das cidades satélites
foi aquinhoada com recursos do Tesouro da ordem de Cr$ ... :
3.082.457.000,00 (três b!lhões, oitenta e dois milhões e quatrocentos
e cinqüenta e sete ~11 crUzeiros) o que corresponde a 4,64% sobre
o total do orçamento do GDF.

A Secretaria de Serviços Públicos, à qual compete, destacadamente, o planeja.mento do sistema de en·ergia elétrica, a coordenação dos transportes coletivos, execução dos serviços de limpeza
urbana e de industrialização do lixo, foram alocados recursos da
ordem de Çr$ 2.741.487.000,00 (dois bilhões, setecentos e quarenf;a

Acompanhando a Mensagem Presidencial está a Exposição de Motivos
do Senhor Governador do DistritO Federal onde estão caracterizadas as
prioridades do programa de governo para 1982 bem como a orientação geral
levada em consideração no estabelecimento de tais prioridades e na fixação
dos valores da Proposta Orçamentária agora em exaine.
Da Exposição de Motivos vale ressaltar os seguintes trechos:
I. "Consoante a programação dos recursos,- procurou-se adequar a
disponibilidade prevista à atual conjuntura económica do País, buscando o
equilíbrio orçamentário nas ações administrativas com vistas à consecução
dos objetivos econôm ices e sociais da comunidade, sem incorrer em situações
deficitárias durante a execução."
2. Em consonância com as diretrizes e metas governamentais,
procurou-se fixar a despesa de forma que, atendendo à gama de funções
estatais fosse compatível com a receita prevista, proporcionando, em
contrapartida, criteriosa alocação dos recurs_os, no sentido de dar
continuidade ao processo de desenvolvimento do Distrito Federal.
Com base nesses critérios, os recursos orçamentários para 1982 foram
distribuídos conforme apresenta o Quadro VI, a se~uir:
QUADno VI -

1982

Despesa Fixada
{Ef.t Cr$" l .

FUNÇÃO

TOTAL

LEGISLATIVA

380.126

JUDICIÁRIA
ADt1INISl'R1\ÇÃO E PLANEJAHEN'l'O

e um milhoes, quatrocentos e oitenta e sete mil cruzeiros), ocupando 4,13% das despesas orçamentárias do GDF.

AGRICULTURA

Sendo necessârio discutir as ftmções de cada uma das entidades que compõem esses órgãos da 3!dminlstração .da Capital da

DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA

República, convém no entanto, salie:Q.tar que, n·a forma exposta
pelo Governador Aimé Lamaison, na sua ~xposlção de Motivos,
a proposta orçamentária se harmqplza com a política de contenção da Inflação e está orientada para os setores de maior significado sacia~ destacadamente a Educação e Cultura e Saúde e Saneamento, aos quais foram destinados nada menos que 47,91% do
total proposto.
Através da Mensagem, o Senhor Presidente da República solicita a Incorporação à Proposta Orçamentária para o exercício financeiro de 1982, do Distrito Fe'deral, no tocante a Receita a importância de Cr$ 315.000.000,00 (trezentos e quinze milhões de
cruzeiros) proveniente da Lei n.O 6.954, de 14 de setembro de 1981,

HAB!l'AÇÃO E URBANIS!10

que instituiu a Taxa de Limpeza Pública e em decorrência, pede,
ainda, a incorporação de dois projetas ao programa da Secretaria
de Serviços Públicos.
·

O pleito do Senhor Governador do Distrito Federal será l~va
do em conta· e atendido na Redação Final.
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado n.0 236, de 19S1, D.F., na parte referente à.s Secretarias de Viação e Obras (SVOl e de Serviços PúblicO$, com as
alterações solicitadas pelo Senhor Governador do Distrito Federal.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1981. - Lourival Baptista,
Presidente - Murilo Badaró, Relator - Lázaro Barboza - Bernardino Viana - Adalberto Sena - Moacyr Dalla - Mauro Bene-
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19.972

0,03

10.380.180
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2, 50

l . 499.811

29.745

0,05

5.370.041

8, 96

15.863.869

26,46

4.400.507
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7' 34
O, 22

12.860.655

21,45

43.220

0,08

ASSISTtNCIA E PREVIDE!NCIA

3.151.624

5, 26

l'RANSPORTE

l . 690.491

2,82

55.822.258

93 11

CO!>lUNICAÇOES
EDUCAÇJi.O E CULTURA
IND0Sl'RIA, COMt:RCIO E SERVIÇOS
SA0DE E SANEl\HENTO
l'AABALHO

SUB'l'OTAI..
RESERVA DE CONTINGCNCIA
TO 'l' A L

G E R A L:

4.131.540
59.953.798.

6 89

100 00

fonte: CSO-SEG"

Na forma regimental o Senhor Presidente da Comissão do Distrito
Federal nos designou para relatar as partes referentes ao Tribunal de Contas
do Distrito Federal, à Receita e ao Texto da Lei.
Tribunal de Contas do Distrito Federal

Da Comissão do Distrito Federal. Sobre 'o Projeto de Lei do
Senado Federal n9 236, de 1981 -DF, que ''estima a Receita e fixa a
Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1982"'.
Partes relativas'ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, Receita e
Texto da Lei".

Este órgão cblegiado tem por competência, estatuídos no art. 27 da Lei
n9 5.538, dti 22 de novembro de '1968:
- Apfeciação das contas do Governador do DistritO Federal;
-Desempenho das Funções de auditoria e orçamentária sobre as
contas das Unidades Administrativas do Distrito Federal;
-Julgamento da regularidade das cçmtas dos dirigentes dos órgãOs da
administração indireta, bem corno dos que ordenarem despesas e demais
responsáveis por bens e válores públicps;
-Julgamento da legalidade das concessões iniciais de aposentadorias,
reformas e pensões.
Para atender tais finalidades conta o Tribunal com Recursos Ordinârio's
do' Tesouro, não vinculadas, que alcançam a cifra de CrS 380.126.000,00
(trezentos e oitenta milhões, cento e vinte e seis mil cruzeiros) significando
apenas 0,63.% do -total dos Recursos do Tesouro prontos para atender a
despesa de todo o Governo do Distrito Federal.

Relator: Senador Lázaro Barboza
Com a Mensagem n<1 192, de 1981 (n9 335; na origem)~ o Serih6or
Presidente da República encaminha para apreciação do Senado Federal, nos
termos do art. 57, item IV da Constituição, consoante ainda como o disposto
em seus artigos 17, § J9 e 42, item V, a- Proposta Orçamentãiia do Dislrito
Federal para o exercício tirianceíro de 1982, estimando sua receita e fixando
sua despesa em Cr$ 66.382.820.000,00 (sessenta e· seis bilhões, trezentos e
oitenta e dois mífhõeS~ oitócefltos e vinté ·mn cruzeil-os), doS- quais Cr$
59.953".798.000,00 (cinqüerifa- e nOve -bilhões, novecentos e cinqUenta e três
milhões, setecentos e noventa e oito rriil cruzeiros) constituem Recursos do
Tesouro.

Tal dotação representa um incremento nominal, em relação à orçada
para o presente exercício, da ordem de 115,58-%, pouco acima da inflação
·
estimada para o ano.
A programação do Tribunal para o ,próximo ano se consubstancia em
duas atividades da Função Legislativa: uma,· "fiscalização e Controle da
Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos", classificada no Programa
Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, Subprograma Controle
Externo, tem adjudicada a importância de CrS 329.218.000,00 (trezentos e
vinte e nové milhões, duzentos e dezoito inil cruzeiros), ou seja, 89,24% do
total do órgão; e ou_tra, "Encargos com !nativos e Pensionistas", do
Programa Previdência Social e Inativo.s e Pensionistas, tem alocados Cr$
40.908.odo,Oó (quarenta milhões, novecentos e oito mil cruzeiros).

vide:i.
PARECER No 1.008, DE 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Outubro de t981

Sábado 24

" I - Pelo Tesouro, mediante arrecadação de Tributos e outras
Receitas Coirentes e de Capital, de acordo com a Legislação em vigor, ·relacionada no Anexa I, da presente Lei; e
II- Pelos Orgãos da Administração Indireta, das Fundações,
e do Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos, na forma
prevista em.seus respectivos Estatutos ejou Regimento ou Regulamento.".
O Quadro a seguir, apresentado na Exposição de Motivos do Senhor
Governador, caracteriza o desdobramento das Receitas do Tesouro
_evidencianqo a ainda grande dependência da Administração do Distrito
Ff;':deral em relação ao Tesouro .Fêderal, vez que, 55,60% daquele se refere a
Transferências que em ~sua maior parte estão representadas por Contribuições
da União (CrS 31.658.617.000,00, significando cérca de 95% do total das
'.Transferências"). Outra participação significativa é da Receita Td-butária
(37,49% do total das Receitas do Tesouro) cuja parcela mais expressiva estâ
representad~ pelos Impostos sobre a Produção e a Circulação (20,09 bilhões
de cruzeiros) dos quais 14,37 bilhões representam o aperte do ICM local, e
3,62 bilhões de cruzeiros o do rCM sobre o trigo.

O Quadro I, anexo, mostra a natureza de tal aperte de r_ecursos para o
próximo exercfcio, cOmparando com os estabelecidos pelil~ leis orçamentárias
relativas aos exercícios financeiros de 1981 e 1982.
Dele se infere a maiOr participação relativa das Despe:ias de CapitalInvestimentos,, motivada pela alocação de 50 m-ilhões de cruZeiros na rubrica
4.l.I.Q, Obras e Instalações, destinadas a melhor adequar as instalações
físicas do Tribuital às suas funções.
Receita

O presente PrOjetO de Lei estima a Receita como já enumerado, em Cr$
66.382.820.000,00. (sessenta- e seis bilhÕes, trezentos e oitenta e dois miÍhões e
oitocentos e vinte mil cruzeiros) dos quais Cr$ 57.085.~60.900_.00 (cinqUenta e
sete bilhões, oi~enta e cinco milhões e 'duzentos e se-ssenta :mil cruzeiros), ou
seja, 9,68% do total da Receita prevista," representam Receitas dos Orgãos da
Administração Indireta, das Fundações e do Funda de Desenvolvin1ento de
Recursos Humanos (excluídas as Transferênciàs do Tesouro).
TaiS Receitas serão realizadas, de acordo com o que estabelece ·o art. 311
do Projeto de Lei, verbis:

(Da.

o
R E C E: I TA

PARTIC-TRIB.
FE:DE'AAIS

RECEITAS CORRENTI:S
PA'l;'RIMONIAL
INDUSTRIAL
TRII,NSFE:R!:NCI.A.S

.- .-

450 .. 241

78.500

-.-

-

AJ..lt.NAÇÕI::l PA'tRir.OtHJ\lS

OPEAAÇOES DE CR!:OlTO
TRANSF"ER!:!>ICIAS

OUTRAS RECEITAS 01: CAPITAL

TOTAL REC. CAPITI\.L
TOTAL
i"ARTIC.
Font.•~

RE:CE:Iõ'A E:S'riAAD.\
PI:RC'J:~.'"7l'•U.

-.-

-.-

- .-

2

2-151.000

--

1

-.--.-

.Jl.6SB.617

741 .. DOO

31.658.611

741.000

-.-

--

-.-

-.-

--

717.5)5

-

-

J

2.151.000

717.53~

23.753.646

3.083,.000

. 32.316.152

J9. 62

>

14

s•

TOTAL

•

00

.-.-

-----

22.-473.201

3'7, 4 9

450-241

o. 7S

78."500

0,13

33.331-617

55,60

751_ 701

1, 25

57 .OBS. 260

95.22

-.-

2

2.8U .. SJ5
1
1.868.538

74l.OOC

59.95).7'18

1. 24

100 00

- .-

-.-

... 78

--

-.-

100 00

cso-sEc-or

Tais são as considerações induzidas pelo que consta do Projeto de Lei. Entretanto, ·o Senhor Presidente da República, fundamentos no disposto pelo
§ 511 do art. 66 da Constituiç3.o, encaminhou, ao Senado Federal, Mensagem
em que solicita sejirTI incorporados à Proposta Orçamentária do Distrito
Federal recursos da ordem·de Cr$ 315.0ClCl000,00 (trezentos e qUinze milhões
de crute:iros) relativos a previsã·o de arrecadação da Taxa de Limpeza criada
pela Lei nll 6.945, de 4 de setembro de 1981. Tal incorporação significa um
aumento na Receita previSta e, portanto, na Despesa fixada, da ordem de
0,47%.
A título de esçlarecimento, apresentamos a seguir- a correta classificaçãO
de tais recursos; como deverão ser incorporados à Proposta inicial.
Valores a serem acrescentados na Proposta
Código

EspecificaçõeS

1000.00.00
1100.00.00
1120.00.00
1121.00.00

Receitas COrrentes
Receita Tributária
Taxas
Taxas pelo EXercício
de Poder de P'olícia
Tax::rde Limpeza PÓblica

1121.04.00

~-

OUTRAS
TRA.NSF.

- .-

932.000

llECElTA.S Dt CAPITAL

UNI~O

- .-

9JL000

23.753.643

COHTRID.OA

-.-

-.-

22 .. 473.201

751 .. 701

DIVERSAS
TOTAL JU:C. CORRENTES

Cr$ 1.000,00 e I)

R I. G :E: 'M.
TRANSFJ:RtNCIAS

RECEITA
PROPRIA

TRIBUTARIA

5737

(Em CrS 1.000,00)

315.000
315.000
315.000
315.000
315.000

Texto da Lei
Sob tal título cabe 'examinar a observância formal das normas
constitucionais e legais pertinentes à matéria orÇamentária pelO texto do
Projeto, bem como, da técnica or~.amentâdi.-

Nesse sentido, é bom lembrar o conteúdo da norma estabelecida no art.
60 da ·constituição. que, determinando a estrit4 conformidade da despesa
pública à lei orçamentária anua!, proíbe que esta contenha dispositivo
estranho à fixação da despesa e à previsão da receita, ressalvadas da
proibição a autOrização para abertUra de créditos suplementares a operações
de crédito por antecipação da receita e quaisquer disposições sobre a
aplicação do saldo existente
·
Observada esta norma constitucional, o art. 111 do ·Projeto .estima a
receita e· fixa a despesa, relativas ao orçamento do Distrito Federal para· o
exercício de 1982, em igual montante, da ordem de Cr$ 66.697.000,00, aí
incluídas as receitas e despesas do Tesouro, dos Orgãos da Àdministração
lndireta e das Fundações, conforme os desdobramentos previstos nos·arts. 2'i',
59 ·e 69, e acrecido dos recursos advindes da Taxa de Limpeza Ilública.
Com ,rigoi-os8. qbservância do. mandamento constitucional acima
referido e, ainda, do estabelecido no art. 67 da Constituição, a:ém das normas
pre:vistras nos artigos 711, itens .I e II, e 43 da Lei n'i' 4:320, de t7 de março de
1964, o art. 89 do presente Projeto autoriza O Governo do Distrito Federal a:
.. I - Abrir créditos suplementares, até o· limite de 50%
(cinqüenta por cento) da receita orçada, fazendo uso dos recursos
previstos no art. 43. § J'9, da Lei nll 4.320, ·de 17 de março de 1964;
II--.:.. Tomar medidas necessárias para ajustar os díspêndios ao
efetivo_ comportamento da receita;.
III- Realizar operações de crédito, por antecipação da
receita, obedeci-do o limite previsto na Constituição;
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IV- Incorporar ao Orçamento do Distr'ito Federal. os
pela U níão, durante o exercício,
respeitados os valores e a destinação programática."

Cr~ditos Suplementares concedidos

Saliente-se que o percentual explicitado no item I do art. 8• (50%)
representa mais uma alteração na tradição orçamentAria vez que tal tax.a, até
o encaminh~mento ao Senado Federal da Proposta do DF, para 1981~ estav·a
estabetecido em 30%. Na tramitação desta Proposta para 1981, para émenda
do Relator, a pedido do Governo do Estãdo, tal percentual foi elevado para
40%, que, se considerando o eStatuído no item IV do art. 89, '"f'.presenta em
relaÇão ao Orçamento de 1981 uma possibilidade de crédito SUJ..•lementar da
or~em de 83%, quase o dobro do inicialmente aprovado pelo Senado Federal,
isto se considerarmo~ a .. Arrecadação Provável" da Receita do DF no
presente exercício, como indicado na página 12 do Projeto ora em exame1 que
deverá significar 106% a mais do que o inicialmente previsto. Se mantidos no
~xercício de 198~, tal incremento relativo, a possibilidade de Crédito
Suplementar, cons'iderando a taxa de 50%, se elevará, na realidade, a algo em
torno de 103%, mais do que o dobro da aparente. autorização dada por tal
dispositivo do Projeto {50%). Ressalte~se que no OrÇamento da União tal
autorizaÇão está (ixada em 25%.
Não foram apresentadas emendas às partes que nos coube relatar.
Entretanto, a pedido do Governo do Distrito Fede~;"al, consubstanciado no
Oficio n' 252/81-CS/SEG, de 6 de outubro próximo passado, do Senhor
Secrétario de Governo, Armando Renam D' A.Vila Duarte, apresentamos
duas emendas.
Uma, na parte relativa ao Tribunal de Contas dO Distrito- Fe,lleral
procura apenas corrigir laps·o ocorrido por ocasião da elaboração- da
proposta.' Outra, na parte Relativa tem por objetivo ·acertar a clas·sificação do
Imposto da Renda Retido na Fonte, originalmente classificado em Receita
Tributãria mas, por ser tributo próprio da União, deve ser classificado como
Transferências Correiltés. Assim:

EMENDA DO RELATOR N• l-R
0100 - Tribunal de Contas do Distrito Federal
Onde se lê:
3.1.2.0. 'Material de Consumo
3. i .3.2. Outros Serviços e Encargos
4.1.1.0. Obras e Instalações
4.1.2.0 EquiJ:>amentos e Material Permanente

- Cr$ 22.000.000,UO
- Cr$ 35.000.000,00
- Cr$ 50.000.000,00
- Cr$ 9.000.000,00

l..eia-se:
3.1.2.0 Material de Consumo

3.1 .3.2. Outros Serviços e Encargos
4.1.2.0. Equipamentos ·e. Material Permanente

- CrS 37.480.000,00
- Cr$ 60.480-000,00
- CrS 18.040.000,00

EMENDA DO RELATOR N' 2-R
Rec-eitas do Tesouro

Onde de lê:
1112.04.Ó4 Retido nas Fontes
I . eia-se:

-

CrS 257.000.000,00

1415.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte- Cr$ 257.000.000,00
Face ao expOsto, somos pela aproVação do Projeto de Lei n9 236, de 1981
DF, nas partes relativas ao Tribunal de .Contas do Distrito Federal,
Receita e- Texto da Lei, com as 2 (duas) Erpendas de Relator que
apresentamos, e com as alterações inCorporadas por Mensagem da
PresidênciU. da República relativa à Taxa_ de Limpeza Pública, criada pela Lei
n9 6:945, de 14 de setembro de 19fU. nos termos do art. 66, § 59 da
Constituição.
Saiu das Comissões, 21 de outubro de 1981. - Lourival B_itptista,
Presidente- l.ázaro Rarhoza. Relator- Bernardino Viana- Murilo Badaró
- Moacyr Oalla - Adalberto Sena - Mauro Benevides.

PARECER N• 1.009, DE 1981
('omissão de Redação
Redação final do Pr<>jero de Resolução n,0 7, W. 1981.
Relator: Senador Murilo Badaró
A Comissão apresenta a redação final do :Proj ero de Resolução n.0 7, de 1981, que autoriza a :Prefeitura Municipal de Coqueiral
(MO) a elevar em Cr$ 31,756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e clnqüenta e .seis mil~ setecentos e vinte e cinco cruzeiros)
o llllOntante de sua divida consolidada interna.
Sala das Copüssões, 22 de outubro de 1981. - Adalberto Seua,
:Presidente -'- Murilo Badaró, Relator -João Caimon.

OUtubro de 1981

AN'EX.o aO iE'AREOER N.0 1.009, !DE 1981
Redaçao mta.t do Pr<>jero de Resolução n.0 7, de 1981Faço ~aber que o senado Federal aprovou, no.s termoo do art.
42, inciso VI, da Constituição, e eu. ----,
:Presidente, promUlgo a segui<lte
RESQLUÇAO N. 0

DE 1981

Autoriza a. Prefeitura. Municipal de Coqueiral, Estado
de Minas Gerais, 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 con ...
SÓlidada.
o senado Federal resolve:
Art. 1.o Jl: a Prefeitura Municipal de Coqueiral, Estado de
Minas Gerais, nos termos do art. 2.0 da Resolução n,0 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cingüenta e seis
mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada a. fim de que possa contratar empréstimos no valor
global achn~ melicionado, jUnto à Caixa Econômica .do E$tado de
Minas Gerais, esta nJ> qualidade de agente !lnance>ro do Banco
Nacional da Hab!taçao - BNH, destinados à construção de 15(}
(cento e c!nqüenta) unidades habitacionais de Interesse. social e
execução das obras de Infra-estrutura necessárias, naquele Mun!c!pio, obedecidas as condições admJ.tidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo.
Art. 2.o Esta R•so)ução entra em vigor na data de sua pubacação.
PARECER N• !.0!0, DE !98!
lomi~-.iio de Redaçào
Redação final do Pr<>jeto ae Resolução n.o 005, de 1980Relator: Sen,a.dor JOSé Sarney
A Co~são apresenta. a redação final do Projeto de Resolução n.O 205, de 1980, que autoriza a :Prefeitura Municipal de Santo
André (Sl') a elevar em Cr$ 49.070.2~2,88( quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e
.nito centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1981. - Adalberto Sena,
:Presidente -.José ~oxn.ey, Relator - Moaeyr Dalla.
AN!EJ.h:0 <AD l'ARECIElR. N. 0 l.ÍllO, !DE 1981
Redação final Ido Projeto de Resolução n.• 205, de 19811.
Faço saber que o senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição. e eli, - - Presidente, nromu12o a seguinte

, DE 1981
Autoriza. a Prefeitura. Municipal de Santo André, Estado de São Pa.wo, a 1>1evar em Cr$ 49_070.232,88 (quarenta.
e nove milhões-, setenta mil, duzentos e tl'in;ta e dois cruZeiros e oitenta e oito centavos) o montan,te de sua dívida
oonsolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. J_o ~ a. Prefeitura Municipal de santo André, Estado
de São Panlb, nos termos do art.- 2.0 na Resolução n.o 93» de 11 de
outubro. de f976, do Senado· Federal, autanza<l~. a elevar em Cr$
49.070.232,88 C4,uar_enta e ·nove milhõias, '.sete:O.ta: ~ ttlil1 du?:P.ntm:. e
trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante,djl ~1!-a
divida consoUdada, a ffm de que pQSsa contratar empréstimo de
igual valor junto ao Banco do Estado ·de São Paulo S.A., este na
qualiàade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinado à aquisição e urbanização de áreas, Programa
~PROFILURB· e finanCiamento de Infra-estrutura geral, lnfra. estrutura de serviços industriais de ut!lldade públ!ea e equipamentos comunitários públicos, :Programa FINC e FINEC, naquele
Munlc!p!o, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Bras!! no re,pect!vo proc•"-""
Art. 2.o l!:sta Resolucão ~ntrl!. em vigor na data. de sua po.;.llcaçãoPARECER J>., 1-0II, DI:: 1981
C' omissão de Redaçào
Redação final do !Projeto ,de Re.oo1uçã.o ;n_o 68, Jle 1981&elator: Senador ~o Badaró
A C!>missão apresenta a redação final do Projeto de Resolução IL0 68, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de
'F!orianópolis COO) a elevar em Cr$ 46.60.0.000,00 (quarenta e oito
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
Sala das Comissões, 22 de outubro ele 1001. - Adalberto Sena
Presidente - Mnrilo Ba.daró, Relator - João Calmon_
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AINiEXO AO PMllECER IN.0 LOll, DE 1001
·Redação final do Projeto de Resolução n.0 68, de 1981.
Faço sabe:t; que o Senado F-ederal apro-vou, nos termos do. _art.
42, inciso .VI, da Constituição; e eu
promulgo a seguinte
IR,EISOLUÇAO N.o , DE ·I981

, -Presidente,

. Autoriza a !Prefeitura Municipal de FI<>rianópolis, Estado •de ,santa /Catarina, a elevar em Cr$ 48. 600 . 000,00
{quarenta e oito ,nill.hões e Seiscentos mil (cruzeiros) lo
montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
A.rt. J.O :É a Prefeiturll1 Municipal de F!orlanópolis, Estado de
Sarita Catarina, nos termos do a<t. 2.o da Resolução n.o 93, de
11 de outubro de 1976, do senado Federal, autorizada a elevar em
Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o :montante de :sua dívida consolidada, a: ~im- ~e- que possa
contJ:atar um empréstimo· de igual valor, juntô à Caixa Econômica
Federal, medle.nte a utilização de recursos do Fundo de Apóio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinado à Implantação de um"'
creche, um centro de formação de menor, 3 (tres) postos médicoodontológicos e re'forma de !11 (onzer esco;as de 1.0 grau, naquela
capital, obec!ec!das as, condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 2.o Esta Resolução entr"' em vigor na d.ata de sua publicação.
PARECER N• 1.012, DE 1981
Da Comissão de Redação

, Redaçã<> final do (Projeto de Resolução n. 0 84, de 1981.
Relator: 'Senàdor Murilo Badaró
11. Comissão apresenta a redação final elo Projeto de Resolução
n.o 84, de 1981, que autoriza a PreJeitura Municipal de C"stanhal
(PAJ a elevar em Cr$ 149.750.046,57 (cento e qua,enta e. nove
milhões setecentos e cinqüenta mil quarenta e seis cruzerros e
cinqüen'ta e sete centavos) o monta.Ílte d·e sua dívida qonsolidada
Interna.
Sala das Comissões, 2.2 de outubro de 198L-c- Adalbe<to Sena,
Presidente - Murilo Badaró, Relator - Joã<> Calmon.
ANEXO AO PAIR>E~ N. 0 1.1H2, DE W81
Redaçâlo final do .Projeto de !Resolução n.0 84, de 1981.
Faço saJber que o Senado Fed·eral aprovou, nos termos do art.
42, Inciso W, da Constituição, e eu,
· · , Presidente,

promulgo a seguinte
RESOILUÇAO !l\f.o
, DIE .1981
Autoriza "- Prefeitura Municipal de Castanhal, Estado
do Pará, a eleyar em iCr$ 149. 750.046,57 (cento e /quarenta
e nove milhões, setecentos e cinqüenta núl, quarenta e
seis cruzeir,Os e cinqiienta e set-e •cent-avôS) o montante die
sua ·divida c<>nsoUda<la.
o Senado Federal resolve:
Art. 1.0 .:G: a Prefeitura MUnicipal de Castanhóll, Estado do
Pll1rá nos termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 11 de outubro
de l976 do Senado Federal, autorizada a elevar em ... .' ..... .
Ct$ !49:750.046·57 (cento e quarenta e nove mi'.hões, setecentos e
cinqüenta mil ÍJ,uarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete Centa:vos) o mont'ante de sua div~da consolidada! a fim d~ q_ue possa
contra·tar uma operação de empréstimo de 1gual valor JUnto ao
Banco ãa Amazônia S.A.. este ~a qualidll.de ele agente. flnancel:o
do Banco Nacional da Hll1bitaçao - BNH, destina,<la a execuçao
do Projeto OURA - Area Saudade, naquele Município, obedecidas
as condições admitidas pelo Be.nco Central do Brasil no respectivo
processo.

Art. 2.0 Esta Resolução entra

em

vigor na data de sua: pu-

blicação.
PARECER N• 1.013, DE 1981
Parecer da Comissão

Redação final do (Projeto de Resolução n.0 91, de 1981.
Relator: Senador João ·calmon
A ComiSsão apresenta 'l> redação final do Proje~o de Resolução n.o 91, ele 1981, que autoriza a Prefeitura Mu~ic1pal de Balsas (MA) a· ele>·ar em Gr$ 2.722.000,00 (dois mlllioes, setecentos
e vinte e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada ln terna.
Sala das COmissões 22 de outubro de 1981. - Adalberto Sen,.,
Presidente - JoiW' Gahnon, ReJ.ator - Murilo Badaró.

AINEXO AO

PARlE~
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N.o 1.013, •DE '1981

RedaçiW final do Projeto de Resolução n.• 91, ~e .1981.
Faço saJber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
4·2, inciso VI, da Constituição,· e eu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
• im: 1981
RESOLUÇÃO N. 0
Autoriza 13. Prefeitura Municipal de Balsas, Estado do
Maranhã<>, a elevar em Cr$ 2.722.000,0D (dOis rmllbões,
setecentos e vinte e· dois IMil cruzeiros) o montante de
sua. dívida consolidada..
O Senado Federal resolve:
Art. 1.o :1!: a Prefeitura Muulcipal de Balsas, Estado do Maranhão, nos termos do art. 2.0 da ReSolução n.o 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em ..... .
Cr$ 2.72·2.00.0,00 (dol.s milbões, ·setecentos e vinte e dois ml1 cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa
contrll1tar uni empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômlca Fed..ral, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apolo
ao Desenvoc'l'imento Social - FAS, destinado à construção de
mercado público, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco central do Brasil no respectivo processo.

Art. 2.o Esta Reso1ução entra em vigor na dat"' de sua publicação.
PARECER N• 1.014, DE 1981
Comissão de Redação

Redação final do P~ojeto de Res<>lução n.0 8, de 1981.
Relator: Senador João Calmon
A Comissão apresenta a redaç&o final do Projeto de Resolução n.o 8~ de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca
(SP) a elev"r em Cr$ 2H.272.025,36 h1nte e nove milhões, duzentos e setenta e dois m11, vinte cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
Bala das Comissões, 22 de outubro de 1981. - Adatberto Sena,
Presidente -.João Calmon, Relator- Murilo Badaró.
MliEXO AO PNRilllCER N. 0 l.Q14, DE 1981
Rectação final do Projeoo de Resolução 111.0 8, de ~981.
Fa:ço saber que o Senado Fede:r;al aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da constituição, e eu,
Presid.ente,
promulgo a seguinte
RESOOUÇAO iN.o , IlE 1981
Autoriza a. !Prefeitura 'Municipal de Franca, Estado ~
são ~u.IO, ta 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 IS'Ua dívida
consolidada.
o Senado Federa;! resolve:
Art. 1.o. ~~ a Prefeitura Municipal de Franca, 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.u'tçrizada a elevar em ......... .
Cr$ 29. 27Q, 02>5,36 (VInte e nove milhões, duzentos e setenta e dois
mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante
de su"' divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado de São Paulo.
S.A., este na-qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BINH clestlnado ao financiamento de lotes ur>banizado.s, Programa P·ÍloFmDUIRB, e u"be.nlzação e aquisição de equipamentos comunltá;r!os de conjuntos habltacionals, Programa.
FliNC/FliNOO, naquele Município, obedecidas as condições il1dmltid~ pelo Banco . Central do Brasil no respectl vo processa.
Art. 2. 0 Esta Resolução entra em vigor na _~ ... t.a de sua publicação.
PARECER N• 1.015, DE 1981
Comissão de Redação

Redaç'ão final do Projeto de Resolução .n.0 64, de 1981.
Relator: Senador João Calmon

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n. 0 · 64 de 1981, que autorl21a a Prefeitura Municipal de Itatlba
(SP) à eleval.' em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos
e t:inqüenta e cinco nill, novecentos e oito cruzeiros e setenta e
dois centavos) o montante de sua divida consolidada Interna.
Sala das Comissões; 22 de outubro de 19S1. - Adalberto Sena,
Presidente - .João Calm.on, Relator - Murilo Badar6.
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ANEXO AO PARECER N. 0 1.015, DE 1981
·Redação final do Projeto de Resolução n.O 64, de 1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e eu, - - - - - - - - - - - - Presidente, promulgiJ a seguinte
RESOLUÇAO N.
, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de· ltatib.a, Estado de
São Paulo, a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e
oito Cl'Uzeiros e setenta e dois centavos) o montante de
0

sua dívida consclid.ada.

O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 l!: a Prefeitura Municipal de Itat!ba, Estado de São
P,;.ulo, pos termos do art. 2.0 d<t Resolução n. 0 93. de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 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 montrrnte. de sua divida consolidada, a fim de .que possa contratar um
empréstimo ele igual valor junto ao Banco do Estado de São Paulo
SA.; este na qualldooe de agente fina.nceiro dp Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à execução de obras de infraestrutura em· empreendimentos habitacionais, dentro dos Programas FINC/FIEGE e FIN{)/FISIP, n-aquele Município, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo
processo.
Art. 2.0
blicação.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-

EXPEDIENTE RECEBIDO

Lista no 7, de 1981Em 23 de 10, de 1981
Com:ites ao Senhor Presidente do Senado Federal:
-da Faculdade de Zootécnica Veterinária e Agronomia de Uruguaiana
-

RS -

para participar da 611 Semana Ruralista.

-da Câmara Municipal de Díarri"antina- MG, para participar de sessão solene no dia 29-8-81.
-da Fundação Espacial- Recife- PE, para a inauguração da Exposição "A Conquista do Espaço Sideral".
-da Companhia Brasileira de Alimentos- Manaus AM-para inauguração do Complexo de abastecimento do Distrito Indústria! e lançamento
do barco Tefé.
-do Sindicatt1 dos Contabilistas do Município do Rio de Janeiro- RJ
- para as solenidades do 659 aniversário de sua fundação.
-da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e PouM
pança- Rio de Janeiro- RJ- para participar do 69 Encontro Nacional.
-do Colégio Eduardo Gomes, de Goiânia- GO- para participar da
inauguração do Laboratório Escolar.
-do Clube dos Trinta d_e Inhumas - GO- para assistir a l3• realíM
zação do festival de artes (GREM!)
Relatórios:

-da INTERBRÁS - Brasllia - DF - relatór-io das atividades em
1980.
-da S!DERBRÃS - Brasília - DF- Relatório da Administração
em 1980.
-da SUDENE- Brasília- DF- Relatório anual de 1980
-da Companhia Siderúrgica Nacional - Rio de Janeiro - RJ
-Relatório -das atividades em 1980.
-da PETROQU !SA- Rio de Janeiro- RJ -Relatório das atividades em 1980
-da BRASIL!NVEST- São Paulo- Relatório anual de 1980
-da C!CA - São Paulo - SP - Relatório das atividades 80/8 I
-da Secretaria de Estado de Relações do Trabalho- São Paulo- SP
- Boletim informativo - Janeiro a julho de 1981
-da Indústria de Fosfatados Catarinense S. A. - Florianópolis SCRemetendo "Projeto Anitápolis SC".
-da COOPERFRON- Altamira- PA- Relatório das atividades
em 1980.
Comunicação de Eleição e Posse:

-da Federação dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito
- CONTEC - de Brasília - DF;
-da ACIR - Associação" Coffiercial, Industrial e Rural de Ponta de
Pedras- PA:
-da Federação Nacional dos TécriiCOS de Administração- FENAE
- Brasília - DF;
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-do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem
de Caxias do Sul - RS;
Manifestações sobre Proposta de Emenda à Constituição (Reforma Eleitoral):
-da Câmara Municipal de Patos de Minas - MG;
-da Prefeitura Municipal de Florânia- RN;
-da Câmara Municipal de lporã - PR;

-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da

Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara

Municipal de Curitiba - PR;
Municipal de Diadcma - SP;
Municipal de SãO Caetano do Sul - SP;
Municipal de Mauá - SP;
Municipal de Carapicuíba - SP
da E~tância Turística de Poá - SP;
Municipal de São Caetano do Sul - SP;
Municipal de Suzano - SP;

Manifestações Contrárias às alterações Propostas na Pret·idência Social:
Câmara Municipal de Espirita Santo do Pinhal - SP

-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da

Câmara Municipal de Ribeirão Preto- SP
Câmara Municipal de Tupã- SP
Câmara Municipal de Piracicaba - SP
Cümara Municipal de São Carlos- SP
Câmara Municipal de Piquete - SP
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes - SP
Câmara Municipal de Catanduva - SP
Câmara Municipal de Suzano - SP
Câmara Municipal de São João da Boa Vista - SP
-da Câmara Municipal de Presidente Prudente - SP
-da Câmara Municipal de Taboão da Serra- SP
..:..... da Câmara ~unicipal de Guaratinguetá - SP
-da Câmara Municipal de Nova Odessa- SP
-da Câmara Munidpal de São Caetano do Sul - SP
-da Câmara Municipal de Mauá - SP
-da Câmara da Estância Turística de Poâ - SP
-da Câmara Municipal de Fênix - SP
-do Prefeito Municipal de Campinas - SP
-da Associação dos Aposentados de Jundíaí- SP
-do Dr. Teodoro Fernandes Mendes - de Guaratinguctá - SP
-da Câmara Municipal de Montes Claros - MG
-da Câmara Municipal de lpatingu - MG
....:..._-da Câmara Municipal de Contagem - MG
-da Associação Comercial e Industrial da Itaúna - MG
-da Câmara Municipal de Bdém - PA
-da Cümara Municipal de Recife- PE (ofícios de 14 e 27-8 e I0-9M81 );
-da Câmara Municipal de Coronel Vivida - PR
-da Câmara Municipal de Quinta do Sol - PR
-da Câmara Municipal de Cruz Machado - PR
-da Câmara Municipal de Flórida - PR
-da Câmara Municipal de Marialva- PR
-da Câmara Municipal de Fênix - PR
-da Câmara- Municipal de Campo Mourão - PR
-da Câmara Municipal de Bandeirantes- PR
-da Associação Comercial e Industrial de Cianorte - PR
-da Câmara Municipal de Aracaju -SE
-do Departamente Profissional dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas - SC
-do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Energia TcrmoclétriM
ca de Tubarão - SC
. - do Sindicato dos Trabalh<.~dores em Empres<.~s de TelecO-muidcaçÕc.s
de Florianópolis - SC
- da Associação Brasileira de Técnicos de Administr<.1çào de Floriam'>polis- se
-do Sindicato dos Trab<.~lhadorcs na Indústria de Energia Tcrmodétrica de Tubarào - SC
-da Associaçao dos Industriários Aposentados na Rcgi~LO Sul fluminense de Volta Redonda-- RJ
- da Câmara Municipal de Frederico Wcstphalen - RS
- da Câmara Municipal do Rio Grande - RS
- da Câmara Municipul de Erechim - RS
- da Câmara Municipal de São Leopoldo - RS
-do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Termo c
Hidroelérica do Estado do Rio Grande do Sul de Porto Alegre - RS
-do Senhor Rivaldo Rodrigues- Membro do Diretório Municip<ll <.la
I li' Zona Eleitoral de Porto Alegre - RS
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- do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Dourados - MS
-do Sindicato d_os Empregados em Estabelecimeritos Bancários no Estado de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande - MS
-da Confederação Nacional do Ministério Público de Goiânia- GO
- CAEMP.
Manifestações Favoráveis a Proposta de Emenda à Constituição (Imposto
de Renda)
- da Câmara Municipal de Araraquara - SP
- da Câmara Municipal de Mirassol - SP
- da Câmara Municipal <ie Presidente Venceslau - SP
- da Câmara Municipal de Taboã() da Serra - SP
Manifestações Contrárias ao PL n"' 3.995/80 (CD), que extingue o feriado
nacional de 12 de outubro.
- da Câmara Municipal de Cruzeiro - SP
- da Câmara Municipal de Guara1inguetá --SP
- da Câmara Municipal de Ribeirfio Preto - SP
-da Câmara Municipal de São C1rlos-- -SP
- do Prefeito Municipal de São Carlos - SP
- da Câmara Municipal de São José dos Campos - SP
- da Câmara Municipal de Sertãozinho - SP
- da Câmara Municipal de Taubaté - SP
Manifestações favoráveis ao PLC n"' 77/81 que regulamenta Profissão de
Fonoaudiólogos
· - do Magnífico Reitor da Universidade Católica de Pernambuco;
- da Associação Bahiana de Fonoaudiologia.
Manifestações Contrárias ao Projeto de Lei n9 4.662/81, que regulamenta
a prática da Eutanásia
- da Câmara Municipal de Mauá - SP
- da Câmara Municipal de Mogi~guaçu - SP
- da Câmara Municipal de São José dos Campos - SP
- da Câmara Municipal de Itapeva - SP
Manifestações sobre Projetos:
-da Câmara Municipal de FrancajSP- solicitando infornlações sobre
a Lei no 38/79;
- da Câmara Municipal de CubatãofSP -solicitando informações
sobre PLC no 106/79;
-da Câmara Municipal de Jundiaí/SP- sugerindo a apresentação de
projeto que conceda aposentadoria aos 25 anos de serviço e concessão de adicional de risco de vida aos operadores de raio X do serviço público estadual;
-da Câmara Municipal de Rio C!arojSP- referente à Emenda Constit.l!ci'JMI no 18/81;
-da Câmara Municipal de Laranjal Paulisi3.jSP- favorável à Emenda
Co,.nstitucional n9 18/81;
. .,.- ..da Câmara Municipal de AraraquarajSP - contrária ao PLC no
1.869j7P;
-da Câmara Municipal de Presidente Bernal-dis/SP- solicitando que
seja feita revisão na Lei Complementar n"' 25, de 2-7-75;
-da Câmara Municipal de São Paulo -"r"avorãvel à PEC no 37/81;
-da Câmara Municipal de Recife- PE- favorável à PEC no 37 j81;
-da Ordem dos Advogados do Brasil- 'Secção RJ -Contrário ao PL
no 4.460/81;
- da Câmara Municipal de Santa Maria......:.RS - favoráve-l ao PL n"'
32/81;
-da Câmara Municipal de Bagé-RS -solicitando rápida tramitação
do PLS no 88/81;
-do Superintendente da Expansão dos Negócios da Caixa Econômica
do Estado de Minas Gerais- solicitando rápida iramítação de P!ojetos de
Resolução;
-da Câmara Municipal de Porto Velho~RO- solicitando rápida tramitação Projeto de Lei Complementar que cria o Estado de Rol).dônia.
~i~ersos - da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas do
Rio de Janeiro - ACAT - Contrária ao:PLS no 213/80;
- da Associação dos Advogados de São Paulo- contrária ao PLS n9
.30.0/80;
- da Associação Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural de Porto
Alegre - RS - solicítando rápida tramitação PLC no 82/79;
-da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Pará - contrária ao
Projeto de Lei que institui o regime sumário de Registro e Arquivamento no
Registro de Comércio;
-do Senhor Ronaldp de Souza Valente- RJ- encaminhando abaixo
asSinado do Sindicato dos Trabalhadores em EmPresas de TeleComunicaçõeS;
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-da Prefeitura Municipal de Almadina- BA- solicitando providências para a extensão da Campanha da Merenda Escolar dos municípios do interior;
- da Prefeitura Municipal de Coaraci- BA -contrária à modificação
na estrutura da CampaÍlha Nacicii1ã.l da Merenda EsColar;
-da Câmara Municipal de Uberaba- MG- referente à comercialização de Casas Populares pelo Sistema Financeiro do BNH;
-da Câmara Municipal de Corumbá- MS- solicitando providências
para que o Município-SeJa eXcluído da condição de área de interesse da Segurança Nacional;
- da Câmara Municipal de Recife - PE - solicitando medidas para
autorização de doações pecuniárias descontadas dos subsídios dos Senhores
Parlamentares, dos membros das Assembléias Legislativas Estaduais e Câmara de Vereadores, destinadas a Hospitais;
-da Cámara Municipal de Jundiaí- SP- enviando Moção de Protesto contra a política de fixação de percentuais de reajustes das prestações do
BNH;

-da Câmara Municipal de Presidente Bernardes- SP- apresentando
sugestões para modificação na distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios;
- da Câmara Municipal de Taubaté- SP- solicitando providências
para ex-tinção da burocracia do Poder Judiciário em Atestã.dos;
-da Câmara Municipal de SãO José dos Can:tpos- SP- sugerindo
medidas para extinção de nota fiscal;
- da Câmara Municipal de Sorocaba- SP- encaminhado cópia xerox da tese apresentada no XXV Congresso Estadual de Municípios;
-do Presidente do Sindicato Rural de Franca- SP- contrária a sistemática adotada para financiamentos da agropecuária;
-da Câmara Municipal de Santo André- SP- solicitando sejam feitos estudos para o controle dos preços dos produtos de primeira necessidade;
-da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes- SP- sugerindo providências para isenção de Passaporte para a obtenção de Carteira Profissional
de Estrangeiro;
-da Câmara Municipal de Estância Turística de Poá- SP- sugerindo apresentação de projeto de lei regulamentando a aplicação dos recursos
destinados aos Municíspiós;- - da Câmara Munfdpal de Estância Turística de Poá - sugerindo a
concessão de descanso remunerado anual aos doadores de sangue;
- da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto - SP - manifestação contrária à prática de intimação dos atosjudiciais através da imprensa,
em comarcas do interior;
- da Câmara Municipal de Mauá - SP - solicitando medidas para a
revogação do uso do selo nos veículos movidos a ãlcool;
- da Associação Paulista de Municípios - SP - enviando cópia das
matérias discutidas i1o XXV Congresso Estadual de Municípios, realizado em
Ribeirão Preto - SP;
-da Câmara Municipal de Araraquara- SP- sugerindo elaboração
de projeto que puna o tráfico de entorpecentes;
- da Câmara Municipal de Presidente Bernardes - SP - sugerindo
medidas para revisão da política agrãria;
- da Câmara Municipal de Osasco ---SP - sugerindo medidas para o
aprimoramento do sistema de obtenção da Carteira de Habilitação de Motorista;
- do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Tupã - SP -solicitando a manutenção dos Programas dos Centros Educacionais do SES!;
-da Câmara Municipal de Curitiba- PR- manifestando apoio arepresentação política de Brasília;
-da Câmara de Vereadores de Joinville- SC- sugerindo a criação de
um fundo para desempregados;
-do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecâni·
case de Material Elétrico de Mogi das Cruzes- SP- solicitando medidas
para a solução do problema do desemprego no País;
- da Câmara Municipal de Estrela - RS - solicitando providências
para a reabertura dos pequenos e médios matadouros~
-da Câmara Municipal de São José dos Pinhais-PR-formulando
consulta sobre a Lei Complementar n9 38/79.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Do expediente lido consta o
Projeto de Lei da Câmara n9 104, de 1981, que dispõe sobre a retribuição dos
Grupos Dlreção e Assessoramento Superiores e Direção e Assistência lntermedi_ária~ dos Terri_tórios Fede_rais do Amapá, de Rondôn.ia e de Roraima, e
dá outras providências.
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Nos termos da alínea B, do incíso II do art. 141 do Regimento Interno, a
matéria receberá emendas, perante a primeira comissão a que foi distribuída,
pelo prazo de 5 sessões ordinárias.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, projetes de lei
que serão lidos pelo Sr. 19-Secretârio.
São lidos os seguinte_s

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 315, DE 1981
Dá nova redação ao caput- do a.rt. -55 da Lei "n.o: 3 :80'7,
de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Previdência Social.

O Congre;sso Nacional decreta:
Art. 1.0 o "caput" do art. 55- da Lei n.O 3. 807, de 26 de ag9sto
de 1960, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 55. As empresas que dispuserem de 30 (trinta)
ou mais empregados são obrigadas a reservar de 2% (dois

por cento) a 5% (cinco_ por cento) de cargos para atender
aos casos de readaptados ou reeducados profissionalmente,
inclusive aos portadOres de defeito ou deficiência física.
na foi:ma que o r~gulamento desta lei estabelecer."
A.rt. 2.o Esta Lei enÍrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

o projeto aperfeiçoa o precei o cOntido no art. 55, da Lei
n.o 3.807, de 26 de agosto de 1960, e se lnspi•a no fato de, Internacionalmente, ser este ano dedicado ao dcfici';nte físico. O assunto, aliás, já Inspirara o Deputado Marchez n e a Câmara dos
Deputados suJragara a iniciativa do atu•l . residente da Assembléia Popular, que. -era semelhante -à pro!,Josição ora. apresentada
ao exam:e do S-enàdO .
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1981. - Paulo Brosllin'd.
LEGISLAÇAO CITADA
LEI N.O 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Lei Orgânica da Previdência Social.

Trl'ULO ru
Das l'testações

cA.P1TUlJO ::w'n
Disposições Diversas

Art. 55. As empresas que dispuserem de 20 (vinte) ou mais
em?regados serão obrigados a reservar de 2% (dois por cento) a 5%
(cinco por cento) de_ cargos, para atender aos casos de readaptados ou reeducados profissionalmente, na forma que o regulamento
desta lei estabelecer.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Saúde.!

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 316, DE 1981
Altera (lisposith"o- da Lei n. 0 5.889, de 8 de junho de
1973, para o fim ·de impedir qualquer discriminação salarial baseada no sexo dos trabalhadores.

o

Congresso Nacional decreta.:

Art. 1.0 O art. 11 "caput" da Lei n.o 5:889, de 8 de junho de
1973, passa a vigorar com. a seguinte redação:
1
Ao empregado rural maior de dez·esseis anos
' Art. H.
é assegurado salário mfnimo lgual ao do_ empregado adulto,
vedando-se, outrossim, qualquer discriminação salari~I em
razão do sexo do trabalhador rural.

Art. 2. 0 IEsta Lei entrarã em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as dlsp.osi_gõe's em contrário.
Justificação

Ponderando que no meio rural vem crescendo, a cada cHa, o
número de mulheres que enfrentam o trabalho em condições de
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igualdade com os homens e até superando-os, eis que ainda preci.sam cuidar da casa e das crianças, o Sindicato dos Traba:-lhadores
Rurais de Araraquara, SP, solicita a alteração aqui projetada.
~ seu objetivo- e nosso também, naturalmente -impedir que
os ~:n:pregadores possam, como vêm. fazendo presentemente, pagar
salanos menores as mulheres pelo s1mples fato de serem mulheres.

.N3:- verdade, a legislação_ em vig~r n~o autoriza referido prDcedlmento, mas, mesmo· assrm, patroes mescrupulosos continuam
a se preV'alecer dos preconceitos que ainda persistem no melo
rural e, em função deles, pagam sa~ários "inferiores às trabalhadoras rurais.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 1981. - Nelson Carneiro.
LEGISLAÇlíO CITADA
LEI N.o 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973

Art. 11. A concessão das prestações pecuniárias asseguradas
por esta Lei C<Jmplementar será devida a partir do mês de janeiro de 1972, arredondando-se os respectivos valores para a: unida4e de cr_uzeiro imediatamente superior, quando for o caso inclusive em _relação às cotas individuais da pensão.
'
(As Comissões de Constituição e Justiça e .de tegislação Social.!

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 317, DE 198!
Dispõe sobre a. comercialização de bem móvel durável,
pelo sistema. de Consórcio, e dá outras providências.
O COngresso Nacional decreta:
cArt. 1.0 O participante de grupo de consórcio para a aquisição de bem móvel durável, contemplado por lance ou por sorteio,
receberá carta de crédito da Administradora, na importância do
valor firmado no respectivo contrato, que lhe possibilite efetivar
a referida aquisição em estabelecimento comercial de sua preferência.
Parágrafo único. Somente com expressa anuência da Administradora, o consorciado poderá adquirir bem diverso do es];)eciflcado no respectivo contrato.
Art. 2. 0 A Administradora de Consórcio que, decorridas 72
(setenta e duas) horas do sorteio ou lance livre, não faça entrega,
ao----consorciado contemplado, da respectiva carta de crédito, além
de ficax responsável por possíveis aumentos çlo preço de comercialização do produto, sujeitar-so-á ao pagamento de juros de
,mora, correção monetária e multa, na forma desta lei.
§ 1.0 Os juros de mora· e a correção monetária a que .se refere
este artigo incidirão sobre o valor total do bem a ser adquirido, na
data do sorteio ou lance livre, conigido mensahnente esse valor,
de acordo com os índices fixados para as Obrigações Reajustãve!s
do TeSouro Nacional - ORTN.
§ 2.o A multa referida neste artigo será de 5% (cinco por
cento) ao mês, calculada, no primeiro mês de atras_o, sobre o valor
do b_em a ser adquirido, na data do sorteio ou_ lance livre, e, no
subseqüente, sobre o montante _çlo valor corrigido.
cArt. 3.0 A taxa de admJnistração a ser cobrada dos consorciados não poderá exceder a 8%. (oito por cento) do valor total
do bem a ser adquirido.
Art. 4.0 Quando do encerramento ou liquidação de Grupo
de Consórcio, o saldo do Fundo de Reserva porventura existente
em favor do consorciado participante, do desistente ou do excluido, ser-lhes-á restituído, no prazo mãximo de '30 (trinta) dias.
§ 1.0 Para
flns deste artigo, na hipótese do credor não ser
localizado pela AdmJnistradora, dentro de 30 <trinta) dias, a
parcela do saldo que lhe é devida será depositada, em seu nome,
no Banco do Brasil S.A.
§ 2.0 O descumprimento ao disposto no parágrafo _anterior
constitui, além de !licito penal de apropriação indébita, dano a ser
reparado mediante aplicação de juros de mora e correção monetária.
Art. 5. 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publ!cação.
Art. 6.o Revogam-se as disposições em contrário.

os

Justificação
O empresário, de um modo geral, dispõe de meios para proteger os próprios interesses, enquanto o consumidor brasileiro não
'conta com uma legislação que, igualmente, o ampare.
No caso especifico de consórcios para o auto-financiamento
de bens móveis duráveis, os contratos de adesão impõem drást_lcas
sanções aos consorciados, como multa_ de 10% (dez por cento) e
juros de 12% (doze por cento) ao ano, lnch1sive honorários advo-
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catícios, incidentes sobre as quantias em atraso superior a 30
(trinta) dias, além da possibilidade de cobrança de prestações
vincendas.
De outra parte, apesar das administradoras estarem obrigadas
a entr-egar o bem objeto do contrato ao participante contemplado,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, poucas são as que o fazem,
tendo em :vista que nenhuma sanção lhes é imposta por essa 1nadlmplêncla.
outro ponto que merece reparos - e is.so o presente projeto
intenta corrigir - é o que diz respeito à restituição dos saldos
credores do chamado "Fu_ndo d_e _Reserva". COmo se saPe, o.s contratos dos consórcios de bens :rhQveis durâveis, notadamente de
automóveis, destinam 5% (cinco por cento) das mensalidades a
um fundo que, uma v-ez quitadas todas as prestações, deveria ser
rateado e devolvido aos consorciados. D:izemos deveria, porque as
administradoras, tão diligentes em receber o que lhes é devido,
com todos os acréscimos a que aludimos anteriormente, costumam
silenciar sobre este item dos contratos, só restituindo o que pertence ao conso_rciado, quando por ele solicitadas.
A nossa prOJO~oição, portanto, além de tornar automática tal
devolução esta;belece que, na hipótese do consorciado não f?er encontrado 'os seus créditos serão depositados em estabelecimento
bancário' oficial, impedindo, assim, que as administradoras se beneficiem de sua própria õmissão.

Há até bem pouco tempo, 50% Cclnqüenta por cento) dos veículos automotores comerciallzsdos no País eram escoados pelas 600
empresas administradoras e:xlstentes, atingindo uma mas.sa de 700
mil consorcia-dos.
Hoje, como as montadoras de automóveis aumentam constante e abusivamente os seus preços; apesar da oferta ser maior
que a procura, passando as revendas a conceder astronômicos descontos às aquisições à. vista, e mantendo os preços de tabela em
relação aós veículos comercializados atr~vés de consórcios,, esse
sistema está: caindo rio descrédito dos consumidores.
Tanto isso é verdade, que o percentual acima referido caiu
para 40% (quarenta por cento), ou seja, para 608 mil consorciados.
Preocupado com a situação, p-elo fato de$Se sistema de comerciall:oação ser o responsável pela estabilidade da produção automobilística e pela manutenção dos atuals e precários níveis de empregos do setor, o governo federal, por intermédio da Secretaria
Especial de Abastecimento e Preços, firmou um acordo _com ~s
dirigentes das associações das montadorft.S. revendedoras e administradoras de consórcios, estabelecendo que toda e qualquer, campanha de vendas, que ofereça vantagens_ no preço dos verculos,
seja, obrigatoriamente, estendida aos· cousorciados.
A medida, ao nosso ver, não soluciona o problema! uma vez

que só se aplica às campanhas e não às vendas normai.S, quando
os descontos são dados pelas p-róprias revendas, que reduzem .a
sua margem de lucro, hoje' em tomo de 16,5% (dezesseis e melO
por cento).

Daí a importância da alteração que propomos ao sistema, com
a redação do artigo 1.0 do preSente projeto, que permite ao con ...
sorciado, de posse de uma carta de crédito no valor ~o bem que
pretende adquirir, escolher o estaJbelecimento comerClal que lhe
der maiores vantagens.
Só assim o.s consórcios deixarão de ser um engodo para o consumidor como bem acentuou Carlos Viacava, Ministro Interino da
Fazenda:, para quem eles são uma instituição importante para a
indústria automobilística, vez que repr-esenta mercado de compra
a longo prazo, que deve permanecer no tempo.
A nossa proposição, além de proteger os consor.ciados, sobre os
quais recai o ónus dos constantes reajustes dos preços dos veiculas, enquanto os demais compradores, de maior poder aquisitivo, se beneficiam de descontos que o mercado vem oferecendo,
através de cheques de devolução, parcelamen.to sem juros e outros
mecanismos, procura restabelecer a confiança no sistema de compra
por consórcio - uma criação brasileira que precisa $er preservada.

Ademais hâ que se ressalta,r, as alterações que propomos beneficiam não á.penas os com.prac:tore-s de veículos, mas também os
de outros bens duráveis, tais como televiSOres, motocicletas, tratares, caminhões e até aviões.
A vista do exposto, estamos certos de que os ilustres membros
do Congresso Nacional não deixarão de dar acolhida ao presente
Projeto.
Sala das Ses.soos, 23 de outubro de 1981. -Cunha IJma.
1As Comtssões de Constituição .e Justiça e de Economia.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N' 318, DE !981
Garante aos portugueses residentes no Brasil, que
hajam contribuído para a Previdência Social de seu Pais,

a contagem,

110- regime do Instituto Nacional da Pre\'idência Social - INP~ do tempo de serviço computado no
país de origem~
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os portugueses residentes no Brasil, que haja!!l contribuido para a Previdênc:a Social de seu país, terão direito a
c_ontar para efeito de aposentadoria peJo Instituto Nacional da
Previdência Social - INPS, o tempo de serviço computado no regime da Previdência de seu país de origem.
Art. 2.0 Esta Lei entra em. vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições e-m c-ontrãrio.

Justificação
Com o presente projeto, pretendemos dar continuidade à politica que garante aos portugueses que vivem em nosso Pais condições de igualdade com os brasileiros em geral.
Seria fastidioso, nesta oportunidade, enumerar as vârias razões que justificam a presente iniciativa, ainda porque evidentes
e notórias em seus fundamentos. Devemos, contudo, aduzir que,
neste passo, estamos sugerindo medida que, certamente, será de
grande interesse para todos os nossos irmãos portugueses que aqui,
com o seu trabalho, contribuem para o desenvolvimento de nossa.
Pátria.
A contagem db tempo de servíç9 já apurado no regime de Previdência de seu paíS, permitiria que os portugueses lograssem, no
Brasil, Igual garantia à que é deferida aos brasileiros no Sistema
Nacional da Previdência Social, a qual lhes faculta a possibilidade
de obter aposentadoria após certo lapso de tempo de serviço.
De fato, chegando ao Brasil já com certa idade, dificilmente
os nossos irmãos põrtugueses conseguiriam aposentar-se_ por tempo
de serviço, uma vez que teriam de, para tal fim, trabalhar por
trinta anos, no mínimo, contribuindo para a Previdência social.
O projeto, assim, garantindo-lhes o cômputo de tempo já apurado no regime de Previdência de seu pais, pos.slbllltará uma
situação de identidade com os brasileiros segurados do INPS.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1981. - Valdon Varjão.
I As. Comtss6es de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Relaç6es Exteriores.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Os projetos lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.

Sobre a mesa, comunicação que serâ lida pelo Sr. 19-Secretãrio.
E lida a seguinte
23 de outubro de 1981.

Senhor P.residente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do
País a partir de 23 do corrente, para, devidamente autorizado pelo Senado, na
forma do art. 36, § 29, da Constituição e art. 44 do Regimento Interno, participar, como Observador Parlamentar, da Delegação do Brasil à XXXVI Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas.
Atenciosas saudações. - Evandro Carreira.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

A comunicação lida vai à

publicação.

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lido e aproYado o seguinte
REQUERIMENTO N' 359, DE 1931
Nos termos regimentais, requeiro que não seja realizada Sessão do Senado no dia 28 de outubro de 1981, nem haja Expediente em sua Secretaria.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1981.- Almir Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista, por cessão
do nobre Sr. Senador Aloysio Chaves.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Com sua realização programada para os dias 23, 24 e 25 de outubro do
corrente ano, o X Festival de Arte de São Cristóvão, promovido pela Universidade Federal de Sergipe, adquiriu dimensões de acontecimento cultural de
repercussão nacional, graças ao apoio recebido de órgãos governamentais da
União e do Estado, das Prefeituras Municipais de São Cristóvão e Aracaju,
além da excepecional colaboração da Fundação Roberto Marinho, consubstanciada na edicação do Catálogo do Museu de Arte Sacra de São Cristóvão,
de um conjunto de belíssimos cartazes e do filme referente ao Festival.
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Digna de realce para o êxito incontestãvel do evento cultural de São
Cristóvão; foi a dinâmica atuação de Mozart Santos, Presidente da EMSETUR e Superintendente da TV -Sergipe, e do Magnífico Reitor Gilson Cajuei-

ro de Holanda, que conseguiram do Jornalista Roberto Marinho, o apoio da
Fundação Roberto Marinho para o X Festival. Dos esforços conjugados, resultou a convergência das oportunas providências que possibilitaram ao X
Festival de Arte de São Cristóvão, obter as proporções· de um magno empreendimento de valorização das atividades artísticas e culturais em suas mais
variadas formas.
Impossibilitado de comparecer à solenidade de abertura oficial desse
Festival, hoje, desejo expressar os meus agradecimentos ao Magnífico Reitor
Gilson Cajueiro de Holanda, pelo seu atencioso convite.
Aproveitando o ensejo, formulo votos pelo sucesso integral do X Festival de Arte de São Cristóvão, felicitando ao mesmo tempo os seus incansáveis
organizadores.
Desejo enaltecer, de maneira especial, a colaboração prestada pelo Ministério da Educação· e Cultura, pela FUNARTE, pela Fundação Roberto
Marinho e pelo Governo do Estado, através da EMSETUR.
Não poderia esquecer, ígualmente, os esforços do Arcebispo da Arquidiocese de Aracaju, Dom Luciano Cabral Duarte, que possibilitaram a restauração e reinauguração do Museu de Arte Sacra de São Cristóvão,- precioso relicário da memória histórica e religiosa de Sergipe.
Senhor Presidente, cumpro o dever de informar, que a Universidade Federal de Sergipe, concedeu ao Jornalista Roberto Marinho, a ..Medalha do
Mérito Cultural", que lhe deveria ser entregue nesta oportunidade, o que não
ocorreu, em virtude do não comparecimento do agraciado, por motivos de
força maior.
Essa homenagem, traduz o reconhecimento dos assinalados serviços que
a Fundação Roberto Marinho vem prestando ao desenvolvimento dos programas de pesquisas, ensino e difusão cultural desse importante núcleo de ensino superior de Sergipe.
Credenciado pela contribuição levada a efeito pela referida Fundação, à
preservação do património histórico, ao mesmO tempo em que promove a
mais ampla divulgação das incomparâveTs relíquias desse monumento nacional, que é São Cristóvão, o Jornalista Roberto Marinho, tornou-se merecedor das justas homenagens tributadas pelos estudantes e professores do Conselho Universitário de Sergipe.
Convém acentuar, que não é apenas em Sergipe que se faz notar apresença da Fundação Roberto Marinho, no âmbito da disseminação informativa, da educação e da cultura, através dos variados programas que a singularizam em nosso País, como uma pujante e insubstituível Instituição, inteiramente voltada para a integração naciOnã.l, quando informa, ensina, diverte e
educa as multidões brasileiras.
A atuação modernizadora da Fundação, já ultrapassou as fronteiras nacionais, grangeando-lhe prestígio internacional, em virtude de alta categoria
tecnológica e cultural das suas novelas, concertos sinfônicos e irradiação informativa dos cursos e jornais televisados, num país com as dimensões continentais do Brasil.
Mas, o interesse da Fundação Roberto Marinho, pela preservação da
memória histórica nacional, é, talvez, o aspecto mais sugestivo das suas múltiplas ativfdades, em face do profundo significado e alcance das suas iniciativas, nessa área em que se identifica com as aspirações nacionais.
São estes os motivos que me levam à tribuna, Senhor Presidente, para fazer esta breve comunicação, a respeito do X Festival de Arte de São Cristóvão.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalurne, por cessão do nobre Sr. Senador Lo manto Júnior.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senado_res:
O Brasil, dimensionando a grandeza de Alberto Santos Dumont, o proclamou no dia 19 de outubro de 1971, Patrono da Força Aérea Brasileira.
Justíssima essa homenagem, que objetiva manter no pensamento mais
essa figura ímpar que soube se inscreVer-nO fól dos pró-homens que engrandeceram a Pátria brasileira.
Se fizermos um estudo aprofundado da vida e obra desse eminente patrício, cognominado o Pai da Aviéição, yeremq_~ que o Mundo deveria e deve
curvar-se ante a evidência da sua descoberta! Dir-se-ia que a humanidade deu
o seu grande salto após o avião que, em verdade, aproximou os povos dos
continentes, tornando-os mais fraternos e amenos.
Uma frase define toda essa inovação: "Santos Dumont fez o Brasil grande e o mundo pequeno".
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Pilotou pela primeira vez seu balão no dia 4 de julho de 1898, partindo
do Jardim da Aclamação, em Paris, valendo-se do mês festivo para o bravo
povo francês, ·e certamente a escolha teve o sentido de homenagear a Nação
que o acolheu com especial carinho e o estimulou a prosseguir até o triunfo final.
Pessoa predestinada ao sucesso, porque desde a sua meninice jã pensava
em voar. Não era apenas um sonho da própria idade, como muitos pensavam, mas uma idéia fixa que o acompanharia pela vida afora. Júlio Verne, o
ficcionista, -teria de ver materializados seus contos e o destino reservou essa
glória para o brasileiro que trazia nas veias o sangue francês. Obstinado, pertinaz e prudente, qualidades características dos sãbios, não tardaria a transformar em realidade tudo quanto almejara.-E quem acompanhava a conduta
modesta de Santos Dumont, jamais ousaria prognosticar o que em seu íntimo
estava reservado para beneficiar a humanidade. Parecia repetir Henry Taylor:
"As relações entre a sabedoria e a bondade são muitíssimas, e é
fácil compreender que estas duas virtudes não se podem separar
uma da outra, não só porque a sabedoria faz os homens bons, mas
também porque a bondade os torna sábios."
Para uma Nação ainda nova no concerto do universo político, como era
o Brasil, o invento do brasileiro Santos Dumont contribuiu para propagar o
nome desta grande_ pátria na época ã.inda quase desconhecida, apesar da sua
continental superfície. Empolgado e entusiasmado com o seu êxito inicial,
Santos Dumont, dentro da sua reconhecida modéstia, não se conteve e extravazou:
"0 meu primeíro balão
O menor/O mais lindo/
O único que teve o nome: Brasil."
Passo a passo, foram sedimentando-se m~le os conhecimentos aeronáuticos. Haurindo experiência com o risco da própria vida, sabia contudo que do
perigo-enfrentado algo de especial e benéfico surgiria para a humanidade presente, no qual se arrimaria corno suporte do futuro!
Finalmente, no dia 23 de outubro de 1906, no Campo de Bagatelle, sob
os olhares atônito~ dos presentes, Santos Dumont, com a sua convicção de
sábio, com a coragem que lhe era peculiar, com a tranqüilidade dos-deUSeS,
voou além do exigido pelo regulamento, foi a 60 metros, feito nunca dantes
conhecido! Estava vitoriosa a idéia de voar sob controle do homem. A máquina passava: a pútir daquele' instante, a ser dirigida! E por isso Louis Paul
Cailletet, membro do Instituto de França exclamara: "Santos Dumont foi o
prime-iro homem que no mundo realizou, ~m aeroplano, um vôo mecânico ...
Uma nova fase despontava para o mundo!
Urna nova era acabava de ser inaugurada ... O feito de Santc.; Dumont
passou a ser assunto obrigatório nos encontros sociais, na imprens: , nas conferências científicas.
O carioca Eduardo das Neves entusiasmou-se e, em poucaF> linhas, definiu a grandeza do acontecimento que revolucionaria a ciencia, fazendo surgir
uma nova, a da aeronáutica. E eis os seus versos, simples na forma, porém
profuridos no seu conteúdo:
"A Europa curvou-se ante o Brasil
E clamou parabéns em meigo tom.
Brilhou lá no céu mais uma estrela
E apareceu Santos Dumont."
Se percorrennos os 75 anos do primeiro vôo triunfal, concluir-se-ã quanto progresso alcançou a aeronáutica, louvada em diversificados tipos de aeronaves, dos quais mencionarei os mais modernos, os da década de 40 até o_s
nossos dias: "convair", .. Douglas-DC3", "Constellation", "Viscont", "Electra", "'Scandia", "Catalina", "Curtis", "Dart-Herald" e os modernos jatos
como "Caravelle", "coronado", "Boeing" e os "Concorde". E de fabricação
brasileira, que vêm alcançando sucesso como: "Bandeirante", "Universal T.
25", "Regente", "Uirapuru", "Xingu", "Xavante" e os de guerra como o
·~Mirage" francês, o "Phanton" americano c tantos outros das mais variadas
performances.
E nessa ordem, não poderemos deixar de incluir as naves espaciais, inclusive as tripuladas, tanto americanas corno russas, que têm ido a outros planetas, tudo resultante da semente_ lançada por Santos Dumont.
Santos DumOnt é reverenciado no Brasil como um dos seus eméritos fi~
lhos, respeitado na Europa, onde se inspírou para a sua descoberta e admirado pelo mundo inteiro!
É da França, a pâtria de Júlio Verne, e que acolheu o brasileiro como seu
filho, é dali que veio, como num ato de predestinação, o mais sensível discípulo de Santos Dumont: Antoine de Saint-Exupéry, como ele pioneiro da
aviação e poeta, autor do "Pequeno Príncipe", desaparecido no Atlântico pilotando sua aeronave.
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Disse Saint-Exupéry em ..Terra dos Homens":
·~o

avião não é um firil, é uin ineio. Não é por causa do avião
que arriscamos nossas vidas. Não ê Por causa da sua charrua que o
camponês trabalha. Mas, através do avião, distanciamo-nos das cidades e seus responsáveis e reencontramos uma--verdade simples.
Fazemos um trabalho de homem e conhecemos as inquietações
do homem. Estamos em cantata com o vento, com as estrelas, com
a noite, com a areia, com o mar. Esperamos a auTora como o jardineiro aguarda a primavera. Ansiainos pelo ponto de escala corno
uma terra prometida e buscamos sua verdade nas estrelas.''

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE KALUME- Ouço, com muito prazer e alegria, o nobre
Senador Dirceu Cardoso.
O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Jorge kaiume, sinto-me até um
pouco constrangido em interromper o discurso de V. Ex• numa hora em que
está fazendo uma imagem lindíssima ...
O SR. JORGE KALUME- V. Ex•, está me honrando.
O Sr. Dirceu Cardoso- Eu é que me honro, aparteando V. Ex• Exatamente, V. Ex' está assinalando o transcurso do Dia do AViador. Nós doBrasil, como salientou V. Ex•, estamos ligados à aviação do mundo. Fomos nós
que ensinamos o mundo a voar com Santos Dumont no Bagatelle que deu
aquela volta na Torre Eiffel em Paris. Fornos n6S, Os-biasileii'os. Transcorreram tantos anos e nós agora estamos voltando a Paris. Quem assistiu a exposição deLe Bourget na França, da aviação, há pouco tempo, teve um impacto
emocional muito grande, quando dentre a linha de aviões que o mundo ali
exibia, encontrou dois aviões brasileiros, dofs-Hpõ-sO.e -aviões construídos no
Brasil peta EMBRAER. Nós que ensinamos o homem a voar em Paris, estamos voltando a Paris nas asas da EMBRAER. Portanto, nada mais grato ao
nosso espírito e ao nosso coração, do qüe V. Ex• hoje relembrar o Dia do
Aviador, que um País com esta extenSão Iffiensã deve tanto à Aviação brasiM
!eira. E nada mais emocionante para llóS- do que relembrar que fomos nós
que, em Paris;em torno da Torre Eiffei, no Bagatelle, ensinamos o mundo, o
homem a voar.
O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex•
Essa sua solidariedade, eminente colega, à homenagem que estamos
prestando a Santos Dumont, muito nos sensibiliza. Mais uma vez muito obrigado.
O Sr. Bernardino Viana - Sr. Senador Jorge Kalume, por obséquio,
pode me conceder um aparte?
O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer, nobre Senador Bernar·
dino Viana.

O Sr. Bernardino Viana - O feito de Santos Dumont aumenta ainda
mais de relevo e significação quando ê sabido que, na época em que desenvolveu o seu invento, o mundo não dispunha de conhecimentos científicos e tecnológicos. Os registras de antecedentes exp~rimentais eram escassos, daí a
grandiosidade de seu feito. Solidarizo-me em meu nome e em nome da Liderança com o brilhante pronunciamento de V. Ex', desejando à Aeronaútica,
no dia consagrado ao Aviador, na pessoa do seu eminente e inesquecível patrono, a grandeza e a magnitude que bem merece. Obrigado.
O SR. JORGE KALUME - Muito obrigado a V. Ex• Efetivamente,
nós temos que manter no pensamento, permanentemente, essa figura ímpar
que se inscreveu no roi dos pró-homens que engrandeceram esta Pãtria. Há
uma frase que eu citei aqui e define Santos Dumont, num concurso de frases,
uma pequena frase mas de alto significado que. "Santos Dumont fez o Brasil
grande e o mundo pequeno". Inegavelmente ele engrandeceu o Brasil, fez o
Brasil conhecido no mundo inteiro e respeitado quando o Brasil ainda era incipiente em todos os terrenos.

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex• uro aparte?
O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer, nobre Senador Mauro
Benevides.

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Jorge Kalume, neste instante
aparteio V. Ex• para, em nome da Bancada do Partido Democrâtico Brasileiro, me associar a esse registro tão eXpressivo que V. Ex• faz pelo transcurso
do Dia do Aviador, com uma. homenagem ao inolv_idável patrono da aviação,
Santos Dumont. Recordo que há poucos dias, V. Ex• deleito_u a Casa, com
uma peça oratória magnífica realçando a passagem do cinqUentenário de
aviação do Coi-reio Aéreo Nacional.
O SR. JORGE KALUME -

V. Ex• também.
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O Sr. Mauro Benerides- Quanto a mim é bondade de V. Ex• E todos
nós, seus colegas nesta Casa Legislativa, ou vimos embevecidos aquele escorço histórico excelente que V. Ex' fez em torno do CAN, remontando àquele trabalho levado a efeito com tanto pioneirismo, com tanta dedicação
por Casemiro Montenegro_ Filh.o, e por Lavanere Wanderley. Hoje V. Exfvoltu à tribuna para homenagear não apenas o Correio Aéreo Nacional, mas
agora, dando uma amplitude a essa. homenagem, porque focalizando especificamente a grande e incomparável figura de Santos Dumont. Portanto, emiM
nente Senador Kalume aqui está também, neste aparte descolorido ao brilhante discurso de V. Ex'-, a homenagem do PMDB a Santos Dumont e à
Aviação.
O SR. JORGE KALUME- Nós ficamos, mais uma vez, sensibilizados
e honrados com essa manifeStação do Partido de V. Ex• Inegavelmente a data
é' marcanie. Com este võo mecânico, Santos Dumont contribuiu para marcar
uma época e engrandecer este País. Muito obrigado a V. Ex•

O Sr. Helvidio Nunes- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer, nobre Senador Helvídio Nunes.
O Sr. Helvídio Nunes - Nobre Senador Jorge Kalume, V. Ex'- sempre
comparece à tribuna para saudar, para homenagear as datas maiores do nosso calendário cívico. Hoje
Ex• presta urna homenagem aos aviadores, no
dia que lhe é dedicado, e exalta, com muito brilho. a figura de Santos Dumont, cognominado, com muita justiça e com o maior rigor histórico, o Pai
da A viação. Nesta oportunidade, eu quero, por intermédio de V. Ex•, parabenizar a todos quantos, no passado e no presente, fizeram e fazem a aviação, e
no campo militar a Força Aérea Brasileira que, externa e internamente, tão
bem tem sabido representar e dignificar o nosso País, na pessoa do eminente
Ministro Délio Jardim de Matos. De maneira que eu parabenizo V. Ex' pela
feliz idéia de, nesta data, exaltar, mais uma vez, o Pai da Aviação e os aviadores de todo o Brasil.

v:

O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex•.
Neste dia festivo, quando nossos pensamentos se voltam para o.passado,
para aqueles momentos de incerteza e de ansiedade, logo, porém, concretizado o ideal que nasceu com o ser humano e foi cantado em prosa e verso nas
epopéias gregas, gostaria de fazer um registro especial.
Entre os seguidores de Santos Dumont, de ontem e de hoje, representados por aqueles que têm nas cabines o seu universo, como os civis das empresas comerciais e em especial os da Aeronáutica de Guerra, que têm nele o seu
guia, o seu inspirador, o seu Patrono, encontram-se tantas figuras que nos seria difícil enumerar, porém uma mencionarei como o primus inter pares, que
deu a sua vida plena pela aeronáutica, que também, ao lado de outros abnegados companheiros, honrou a sua arma, amando o seu próximo, ajudando o
Brasil e engrandeceu a sua Pátria com seu ardor cívico e com o seu acendrado
patriotismo, cujo nome pron-uncia nesta oportunidade com o respeito e a reverência de que se fez credor: Marechal Eduardo Gomes!

O Sr. Lourival Baptista -

Permite V. Ex'- um aparte?

O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer.

O Sr. Louril·al Baptista- Eminente Senador Jorge Kalume: No momento em que V. Ex~ assume a Tribuna para homenagear o Pai da Aviação, Santos Dumont, no dia consagrado ao Aviador, considero importante acentuar o
relevante desempenho da Força Aérea Brasileira, para o desenvolvimento
global do País. A cada dia crescem as dimensões do Ministério da Aeronáutica, no vasto Território Nacional, através de um desempenho excepcional pela
sUa objetiVidade, alta categoria dos serviços que presta à população brasileiM
ra, e extraordinária repercussão das obras e empreendimentos que realiza em
todas as Unidades da Federação. Ninguém ignora o significado e alcance do
Correio Aéreo Nacional- CAN, concretizando a coesão nacional. Os serviços de busca e salvamento, além da cooperação do Ministério da Aeronãutica, na defesa civil e outras atividades profundamente humanitárias, de socorro às populações insuladas pelos flagelos ou calamidades ocorrentes, constituem uma das principais realizações dos nossos intrépidos aviadores. Desde
alguns anos, através de INFRAERO, vem o Ministério da Aeronáutica disseminando aeroportos e campos de pouso, os quais, no seu conjunto, contribuem para consolidar a unidade nacional, através da integração, pelo transporte aéreo, de todas as regiões brasileiras. Acredito também, eminente Senador Jorge Kalume, que depois do advento da EM BRAER, fabricando os seus
próprios aviões, de caça, combate ou transporte, é que o Ministério da Aeronáutica, atingiu a sua plena maturidade,
de estabelecer as condições definitivas para implantação de uma poderosa indústria aeronãutica, indispensável à defesa nacional. Além disso, parece-me ainda muito importante e digno de realce, como sintoma daquela maturidade, de que é magnífica demons-
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tração, o pleno funcioname~to do Centro TécniCO AerOespacial, em São José
dos Campos. Essa auspiciosa realidade, significa que, graças à clarividência,
ao patriotismo e excepcional preparo de sua oficialidade, dos seus aviadores,
engenheiros, técnicos e especialistas, o Ministério da Aeronáutica, possibilitou ao Brasil ingressar, na idade das tecnologias mais avançadas do mundo,
no campo da eletrônica, da mecânica, e das pesquisas científicas e tecnológicas. Em poucos anos o Brasil atingiu uma posição de excepcional relevo,
como é natural que tenha acontecido, na terra de Santos Dumont, pioneiro
incontestável da Aviação, cuja obra extraordinária prosseguiu através de Salgado Filho e, sobretudo, do Marechal do Ar Eduardo Gomes, que o Brasil
inteiro reverencia, como um dos mais autênticos heróis das nossas gloriosas
Forças Armadas. Finalmente, eminente Senador Jorge Kalume, desejo inserir
no texto do seu notável discurso, os meus aplausos e felicitações à Força
Aérea Brasileira, congratulando-me, nesta oportunidade, com o seu ilustre
Chefe, Ministro Délio Jardim de Mattos, e todos aqueles que com ele colaboram no Ministério da Aeronáutica.
O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador
pelo Estado de Sergipe, pelas suas belíssimas palavras, que também estão incorporadas e vieram abrilhantar o meu pronunciamento.

O Sr. M oacyr Da/la -

V. Ex' me permite?

O SR. JORGE KALUME -Com muito prazer, nobre Senador pelo
grande Espírito Santo.
O Sr. Moat:yr Da/la- Muito obrigado. Na orquestração maravilhosa e
uníssona de quantos o apartearam, quero eu também fazer coro. V. Exf., fala,
com muito amor. Sinto o entusiasmo de V. Ex,. ao dizer da obra de Santos
Dumont, e o _transfere a todos nós. Isto porque, nas andanças que temos feito, sentimos perfeitamente que o Brasil se faz representar alhures pela figura
respeitada e saudossa de Santos Dumont. Cortou o céu, nos levou mais perto
do Criador, e quando na- nossa Pátfia se comemora o Dia_ do Aviador, nós
queremos dizer a V. Ex' da nossa alegria em tê-lo na tribuna. V. Exf. faz história nesta casa, V. Ex ;o. sabe dizer, na hora certa e oportuna, as coisas que efetivamente nós gostamos de ouvir. Não receba só a manifestação dos meus
aplausos c do meu apreço, receba, sobre maneira, a certeza, mil vezes bendita,
de que o Brasil se orgulha do feito de Santos Dumont, e hoje se sente agradecido com o pronunciamento de V. Ex'

O SR. JORGE KALUME- Efetivamente o entusiasmo que sinto pelas
datas da nossa História é transmitido pelos meus colegas, e se uso a tribuna
constantemente sobre assuntos dessa natureza, é porque venho sentindo, nestes últimos anos, um indiferentismo por parte da nossa mocidade acerca dos
nossos pró-homens, aqueles que marcaram época e que souberam construir
esta Pátria maravilhosa, que é o Brasil. Muito obrigado a V. Exf., nobre Senador Moacyr Dalla.
E à Aeronáutica, uma das Forças que, ao lado da Marinha e do Exércíto,
forma o conjunto da nossa Segurança, enviamos nossa saudação, cumprimentando todos os seus bravos componentes, na pessoa do seu lídimo representante, S. Ex,.. o Senhor Ministro, o Tenente-Brigadeiro Délio Jardim de
Mattos, merecedor da nossa admiração!
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem.' Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- E bem agradável à Mesa do Senado c ao Senado cm si reverenciar a memória de inolvidáveis vultos da nossa
Pátria, que bem souberam construí-la e dignificá-la. Não podemos, Sr. Senador Jorge Kalume, deixar de parabenizar V. Exf. pelo brilhante discurso que
vem de pronunciar nesta tarde em homenagem à Aviação brasileira, ressaltando nomes que representam a história deste País: Santos Dumont e o Brigadeiro Eduardo Gomes. A Mesa, com a maior satisfação, se associa a essa homenagem, na certeza de que, reverenciando com V. Ex• a memória dos inolvidâveis brasileiros; está cumprindo também o seu dever.
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O Governo, há algum tempo atrás, reconhecendo que a iilflação faz com
que haja uma perda do valor real do salário dos trabalhadores, instituiu a
correção semestral dos salários dos mesmos. Mas, deixou de lado uma análise
maís profunda desse mesmo problema com relação ao servidor público. Então, tomamos a i"nidativa, com o apoio de mais de dois terços dos Senadores e
Deputados que hoje estão no Congresso Nacional, de colocar um parãgrafo
no art. 98 da Constituição, dizendo:
"'Art. 98 ....... '" ..................................•. ·

* Em qualquer hipótese, os vencimentos dos servidores públicos serão atualizados obedecendo a mesma periodicidade que, na
forma da lei, for estabelecida para a correção salarial dos trabalhadores em gera I."
Em síntese, o que nos levou a apresentar esta proposta, que foi aceita
pela grande maioria das duas Casas, é que a inflação não acontece apenas
para uma parte dos cidadãos brasileiros, inflação é um fenômeno monetário
que atinge os salários de todos os cidadãos brasileiros.
Esta é a comunicação que queria fazer à Casa, na expectativa de que o
Congresso Nacional, na sua independência, venha. na devida oportunidade,
corrigir essa Oís1Cirção que existe na legislação salarial do Brasil, dando também aos servidores públicos as mesmas condições de recuperar o valor real de
seus salários. (Muito hern!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Numa homenagem especial,
nós vamos dar palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU C AR DOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Senado do Brasil recebe, neste
instante, uma visita honrosa, que marca a sua presença na galeria nobre de
nossa Casa. Trata-se do eminente médico espanhol, oftalmologista, Qr. Joaquim Barraqueth, que é o diretor e proprietário da Clínica Barraqueth, em
Barcelona, na Espanha, para onde têm afluído personalidades ilustres, doentes, também ilustres de todo o mundo, inclusive do Brasil. Personalidades
destacadas de nosso País, inclusive o Ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República e membros ilustres do Senado, como o ilustre Senador
Gabriel Hermes, lá foram buscar a luz para seus olhos. Daqui saíram com
uma noite enublecendo os seus olhares e de lá voltaram com os olhos claros,
como· o clarinar de uma nova alvorada.
O Senado recebe- esta visita sensibilizado, por que a clínica Barraqueth
em Barcelona, Sr. Presidente, e é digno que se registre, na sua especialidade é
uma das maiores, senão a maior, do mundo! 50% dela, a metade de suas instalações são dedicadas, gratuitamente, ao serviço da pobreza. ~um fato que
caracteriza a função eminetemente social daquela Clínica, que tem na sua direção a figura ~o Professor Joaquim Barraqueth, que sucedeu ao seu glorioso
pai, que também, por sua vez, sucedeu ao seu avô, numa continuidade de expressões magnificas da medicina espanhola e da medicina do mundo.
Há poucos instantes, Sr. Presidente, quando recebeu um agrado da Prcsidéncia da Casa, eu disse: Professor Barraqueth, V. Ex" recebe esta hom_cnag_em do Senado do Brasil, com o seu coração ''tremblando como el corazón
de la ra na que los médicos poiíem em el frasco de vidreo", E uma citação de
Frederico Garcia __ _Lorca, com que homenageio o 1\ustre Professor Joaquim
Barraqueth.
O Sr. Agenor Maria - Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Pois não.

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERA PUBLICADO
POSTERIORMENTE:

O Sr. Agenor Maria- Senador Dirceu Cardoso, quero me congratular
com V. Ex~. com o Dr. Barrequeth e a sua CHnica, por terem como princípío
maior a pobreza, os mais simples, os humildes, e os pobres. Todos podem se
curar na sua clínica. A ele as minhas homenagens, e a V, Ex•, na oportunidade em que dá conhecimento ao Senado e ao Brasil de que ainda existem no
mundo homens dessa estirpe, os meus mais reconhecidos e dedicados préstimos. Que Deus, na sua bem-aventurança faça com que esse exemplo possa
edificar as demais clínicas espalhadas por este mundo afora. Muito obrigado
a V. Ex;o.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Affonso Camargo, para uma breve comunicação.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Agradeço o aparte de V. Ex•, que coloca num pedestral a missão grandíloqua do Professor Joaquim Barraqueth.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire.

O SR. AFFONSO C AMARGO (Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
E, realmente, uma brevíssima comunicação, para informar à Casa que,
ontem, Comissão Mista do Congresso .Nacional aprovou proposta de emen:la constitucional, de que somos o primeiro signatário, que visa corrigir uma
1agrantc injustiça existente na le.eislacão salarial do País.

O Sr. Mauro Be11evides- Permite

V~

Ex' um aparte'2

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois não.

O Sr. Mauro Bene1•ides- Senador Dirceu Cardoso, também eu desejo
associar-me a esta homenagem que V. Ex• presta, em nome de todo o Senado
Federal, a uma das maiores expressões da medicina em todo o mundo, o Pro-
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fessor Joaquim Barraqueth. Hã poucos instantes, tive a honra e o privilégio
de ser apresentado a S. s~ e digna esposa, por este nosso grande companheiro,
Senador Gabriel Hermes, que, acompanhado de sua digna esposa, faz as honras do nosso País ao grande cientista. Portanto, neste descolorido aparte a V.
ex' a minha homenagem ao papa da oftalmologia em todo o mundo.
O SR. DIRCEU CARDOSO-Agradeço o aparte de V. Ex•, que exalta
a missão extraordinária do Professor Barraqueth.
O Sr. Moacyr Dalla- Permite V. Ex• um aparte?(Assentimento do orador.) - Em meu nome pes·soal e em nome da Liderança da Maioria, quero
me congratular com V. Ex• e dizer da alegria que temos em receber esta figura
mundial, que é o Professor Barreqtieih. Já o conheço bastante, pois tive a felicidade e a honra de casar uma filha com um aluno do ilustre Professor. Meu
genro, o Dr. Hernandez Tavarato, na Clínica Barraqueth, cursou dois anos e,
através da_sua fala, através dos conceitos que emite sobre a personalidade do
Dr. Joaquim Barrequeth e do seu trabalho, faz com que todos nós, como V.
Ex•. faz muito bem nesta oportunidade, digamos da alegria que temos em
recebê-lo e da grandiosidade da sua obra em favor da humanidade.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Agradeço ao nobre Senador Moacyr
Dalla a expressão do seu carinho com relação ao Professor Barrequeth, que
demonstra mais uma vez, Professor Barrequeth, que quando se chega a esta
altura da vida não se é desconhecido em canto nenhum da terra. Em qualquer
pedacinho de terra, em qualquer pedaço de chão existe sempre a gratidão de
uma pessoa à obra grandiosa da Clínica Barrequeth, em Barcelona.
O Sr. Alberto Silva -

Permite V. Ex• urna _aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO -

Pois não.

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Dirceu Cardoso, quero apresentar,
em meu nome pessoal e em nome do Partido Popular, os nossos cumprimentos, as nossas congratulações a V. Ex• por termos aqui conosco a figura eminente do Professor Barraqueth. Nobre Senador Dirceu Cardoso, quero situa(
um fato. V. Ex• não deixa passar a oportunidade, V. Ex• descobre as oportunidades, fareja as oportunidades e traz pessoas ilustres ao Plenário para receber as homenagens quede vem merecer, as homenagens do Poder mais alto do
legislativo brasileiro, o Senado da República. Outro dia, V. Ex• trouxe aqui
uma insigne patrícia que recebeu o títul_o de .. Muller do Mundo", com sua
clínica de São Paulo prestando serviços aos pobres. Hoje, traz V. Ex• ao Plenário, para as nossas homenagens, a figura ímpar do Professor Barraqueth,
que além de ímpar na Ciência é ímpar pelo serviço que presta à pobreza. Os
nossos cumprimentos ao Professor Barrequeth, e minhas congratulações a V.
Ex• pela lembrança.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Agradeço também o aparte nobilitante
de V. Ex•, nobre Senador Alberto Silva, que intel-rompe a nossa ligeira alocução e que demonstra também o sentimento de humanidade de V. Ex• para
com o Professor Barraqueth.
Mas, Professor Bafraqueth, dizia-se o ilustre Senador Gabriel Hermes,
que esteve interno na sua clínica, que nos instantes em que lá esteve viu desfilarem pelas galerias da clínica americanOs, argentinos, brasileiros, venezuelanos, homens de toda a América; egípcios, árabes, ingleses, franceses, homens
de todo o mundo, uma verdadeira universalidade, a que a Clínica Barraqueth
atendia. Portanto, esta é a missão extraordinária de V. Ex• Saúdo V. Ex•
como aquela mão magnífica, mão benéfica, mão de Deus que, por várias vezes, deu olhos ao mundo e deu olhos ao Brasil. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A presidência associa-se ãs palavras do nobre Senador Dirceu Cardoso, âe homeriã.gem ao cientista Joaquim Barraqueth; embora nascido na Espanha o cientista pertence ao mundo.
Vamos suspender a sessão para que os Srs. Senadores possam cumprimentar S. Ex•, que se encontra na galeria nobre desta Casa.
(A sessão é suspensa às 16horas e 11 minutos e reaberta às 16 horas e /4 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estâ reaberta a sessão.
A Presidência comunica que reS-olveu antecipar, para as 14 horas do dia
27 do corrente, a sessão conjunta anteriormente convocada para aquele dia,
às 18 horas e 30 minutos, destinada à continuação da discussão do Projeto de
Lei n' 22/81-CN, que altera as Leis nos 3.807, d-e~26 de agosto de 1960, e
6.205, de 29 de abril de 1975, fixa novo limite máximo do salário-decontribuição, e dá providências.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Sobre a mesa, requerimento
que será lido pelo Sr. 19-Secretário.

t
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lido o seguinte

REQUERIMENTO No 360, DE 1981
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea uc", do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n'i'l91, de 1980, de autoria do nobre
Sr. Senador Affonso Camargo.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1981.- MarcOs Freire, Líder do
PMDB, Affonso Camargo Líder do PP.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- De acordo com o disposto no
art. 375, III, do Regimento Interno, este requerimento figurará na Ordem do
Dia da sessão seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se à

ORDEM DO DlA
Não há quorum para deliberação. Em conseqüência, as matérias constantes dos itens I a 22, em fase de votação, ficam adiadas para a próxima sessão.
Igualmente, o item 23 da pauta fica com a discussão sobrestada, em virtude
da inexistência de quorum para votação de requeriment~.
São os seguintes os itens cuja apreciação fica adiada
-lContinuação da Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
49, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu
Parecer n'i' 361, de 1981, coril 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), destinados ao Programa de Investimentos do Estado,
tendo
PARECERES, sob nos 362, 663, 664 e 987, 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 n'i' 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; 39 pronunciamento: ratificando
parecer anterior, com voto vencido dos Senadores José Fragelli, Saldanha
Derzi e Affonso Carnargo.
-

-2Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 13 e 14, de 1981, das Comissões:~
-de Constituição- e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

-3Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n.., 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 eocinqiienta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sUa dívida consolidada, tendo
PARECI;:RES, sob nos 16 e 17, de 1981, das Comissões:
-de Constltuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

-4Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

-5Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 38, de 19-81 (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
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CrS 282.483.630,00 (duzentoti e oitenta e·dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzelios) 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 jurídicidade; e
- de Municípios, favorãvel.

-6Votação, 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 crédito no valor de CrS 9.813.300,00 (nove milhões, oito-·

centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n' 595, de 198[, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-

I3-

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
!964.
-14Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
lnterrlo, para O Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Sena-dor Franco
Montoro, que estabelece a participaÇão de representante dos empregados e
empresários iia administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e

1NAMPS).

-7-

-IS-

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 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 ConslíiziTÇãõ e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade; e
-de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado "O Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 1981.

-8Votação, 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 Constitziiçao e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

-9Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como Cõriclusão de seu :e'arecer 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 fustiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

-lOVotação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 108, de 198 I (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 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, sob n' 714, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
-.liVotação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1981 (apresentado pela ComissãO de Economia cOino conclusão de seu Parecer n9 608,
de 1981, com voto vencido do Senado 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
PARECERES, sob nos 609 e 988, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale; e
-de Economia- 29 pronunciamento (reexame solicitado em plenário):
ratificando o parecer anterior.

-12Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senador Federal,
do artigo do Escritor Josué Mo~tello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.

-16Votação, em turno único, do Requerimento n'9 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n~' 156, de 1979, do Senador Hum~
berto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras providências.
-

I7-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 198 I,
do ,Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores,
colaboradores e auxiliares de ensino, e dã outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Ed~cação e Cultura, favorável.

-ISVotação, 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 e juridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurerna;
- de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José
Lins;
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças, favorãvel.
-19Votação, em primeiro turno (apreciaçãO preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regim-ento 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.

-lOVotação, 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 Jzistiça, pela inconstitucionalidade.

-21Votação, 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"' !46, de 1980, do Senador OresteS QuérCia~ Cfue isenta do Imposto de
Renda o 13º-salário, tendo
PARECER, sob no 64, de 1981, da Comissão
- de Constituirão e Justiça, pela inconstitucionalidade.
-22Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n<1 163, 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.
-23Discuss_ão.,_em turno único, do Projeto de Resolução nQ 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 milhões e setecentos mil Cruzeiros) o ri16ntante de sua
dívida consolidad~ tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munici'pios. favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 309/81, do Senador Dir~
ceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons~
tituição e Justiça.)

O SR, PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Item 24:
DiscUssão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 18, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como COnclusão de
seu Parecer n"' 66, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Senhora de Oliveira a elevar em CrS 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cento e cinqüenta cruzeiros}o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 67 e 68, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc; e
- de Municípios, favorâvel.
O Requerimento n<? 345, de 1981, de autoria do nobre Senador Dirceu
Cardoso, solicitava adiamento da discussão do projeto para o dia 22 de outubro. Ficou, portinfo;-·prejü-dicado.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. (Pausa).
Encerrada.
A votação fica adiada por falta de quorum:
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 25:
DíScussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 85, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como-cOncJusão de
seu Parecer n9 488, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Cubatão (SP) a elevar em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e
nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e
setenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 489 e 490, de 1981, das Comissões:
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidadc; e
- de Municípios, favorável.
O Requerimento n'? 346, de 1981, de a-utoria do nobre Senador Dirceu
Cardoso, solicitava o adiamento da discussão do projeto para o dia 21 de outubro. Ficou, portanto. prejudicado.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Encerrada.
A votação fica adiada por fa1ta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume) - Item 26:
DiscUSsão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 89, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer nq 599, de 1981, com voto vencido, em separado, do se-
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nador José Fragelli e voto vencido dos Senadores Luiz Cavalcante e
alberto Silva), que autoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro
Navarro (MG) a elevar em Cr$ 2Ll7Ll50,00 (vinte c um milhões,
cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 600 e 601, de 1981, das Comissões:
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Dependendo da votação do Requerimento n<? 347/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de
23.10·81.
O Requerimento n9 347, de 1981 de autoria do nobre Senador Dirceu
Cardoso, solicitava o_ adiamento da discussão da matéria para a presente ses~
são. Fica, portanto, prejudicado.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Encerrada.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR, PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Item 27:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 115, de
1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de
seu Parecer n"' 763, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de
Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor
de US$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norteamericanos), destinada ao programa de investimentos do Estado,
tendo
PARECER, sob n• 764, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e jurídicidade,
O Requerimento n"' 348, de 1981 do nobre Senador Dirceu Cardoso, solicita o adiamento da discussão do projeto para o dia 22 de outubro. Fica, portanto, prejudicado.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Encerrada.
A votação fica adiada por falta de quorom.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume)- Item 28:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 106, de
1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n'?690, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Tamboril (CE) a elevar em Cr$ 7.522.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 691 e 692, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorom.
O SR, PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Item 29:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 126 de
1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n"' 793, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Alagoinhas (BA) a elevar em Cr$ 497.499.000,00 (quatrocentos e
noventa e sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 794 e 795, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de MunicíPio_s, favorável.
Sobre a mesa, emenda que vai ser_ lida pelo Sr. 1"'-Secretãrio-.

5750

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

Sábado 24

E lida a seguinte
EMENDA No I
(Substitutivo)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) uma breve comunicação.

Outubro de 1981

Tem a palavra V. Ex• para

(•tre~ntos e noventa e doi.s mUhões, nove-centos e sessenta e sete
mil, trezentos e "inte cruzeiros) o montante de sua dívida conso-

O SR. HUGO RAMOS (Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Jornal do Brasil de hoje publica uma nota referente a um pronunciamento do Presidente do Metrô do Rio de Janeiro, segundo o qual as passagens do Metrô vão aumentar de Cr$ 15,00 para CrS 25,00,
Trata-se. Sr. Presidente, de uma obra praticamente financiada pela
União. O Governo Federal tem colaJ?orado, de forma substancial, na construção do Metrô do Rio de Janeiro. Uma obra pel_a qual venho lutando há
muitos e muitos anos, desde o tempo em que tive a honra de pertencP.r à antiga Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que tinha- como é sabidona forma da Constituição de 1946, as funções também legislativas.
A nota revela que cerca de 400 mil pessoas, diariamente, transitam pelo
Metrô do Rio de Janeiro, vale dizer, a população pobre do Rio de Janeiro
vem utilizando o Metrô, dando inteira acolhida à iniciativa do nosso Governo.

Justificação
Justifica-se a ad.oçã.o da presente emenda- substitutiva, pelo
fato da -cHra que figura no texto da Mensagem n. 0 209, de 1981
(n.O 3541'81, na or;lgem), do~ Senhor Presidente da República ao
Congr-esso Nacional, certamente em virtude de presumível erro
gráfico, não coincidir, no quantit:ltivo que exprime, com o montante autorizado pela Secretaria de Planejamento da Presidência
da República,. para o .empréstimo pleiteado pelo Município de

Quero fazer um apelo, Sr. Presídente. ao Governo que não pertence ao
meu Partido, ao Governo-do Sr. Chagas Freitas. que pertence, como é notório. ao Partido Popular, para que S. Ex'- medite um pouco, antes de tomar
esta providência de aumentar em mais 50% a passagem do Metrô do Rio de
Janeiro, tendo em- viSta não só a colaboração do Governo Federal, como
também pretende S. Ex', e~esta é a razão da nota, transferir a responsábilidade desse aumento ao Governo Federal.
A nota declara que as tarifas serão levadas ao conhecimento do CIP,
para que este órgão do Ministério da Fazenda venha providenciar o aumento
dessas tarifas. E declara S. Ex• que o cálculo das tarifas é sempre resultante de
vários elementos: O custo de administração, venda e arrecadação de bilhetes,
custq de depreciação çle -~aterJai, equipamentos, etc.

Ao Projeto de Resolução n.o 126, .de 1981.

Substitua-se a atual re&ação do Projeto de Resolução n, 0 126
de 1981, pela seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇãO N.0 126, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipa-l de !A.lagoinhas (BA)
a elevar em Cr$ 392.967.320,00 (trezentos e noventa e dois
milhões, novecentoS !e sessenta e sete mil, trezentos e !Vinte

cruzeil"::s) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve :
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BA), nos
termos do art. 2.0 da Resolução n. 0 93, de 111 de outubro de 1976,

do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 392.967.320,00

lidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor, junto ao Banco do Desenvolvimento do Estado da
Bahia: S~A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação~ destinado à implantação do Programa CURA,
naquele Município, obedecidas as cbndições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.

Alagoinhas.

No texto da Mensagem. está mencionada a importância de
Cr$ 497.499.000,00 (quatro;,entos e noventa e sete milhões, qwatrocentos e nov,enta .e nove mil cruzeiros), qu&ndo a Secretarla de
Planejamento se manifestou pelo atendimento parcial do pleito,
de modo a permitir-se a contratação de apena.s Or$ 392.967.320,00
(equivalente a 547.000 UPCs, ao valor de Cr$ 6&!;53 a UPC).
Corrigida a dl.screpância ooldental, situa-se o projeto, bem
como a operação de crédito que ele autori~a. em plano de perfe1ta
regularidade indispensável para que o Senado possa aprová-lo. Lo:manto Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em discussã~ o projeto e a
emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão,
Encerrada a discussão, a matéria volta às comissões competentes para
exame da emenda.

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma breve
comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Para uma breve comunicação,
concedo a_ palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Nesta madrugada, morreu no sul do meu Estado, no Município de Itapemirim, uma grande figura da sociedade e das Classes produtoras e rurais daquele município, o Sr. Otacílio Hautequest.
Velho amigo, foi um homem de grande tradiÇãO~ naquele município, que
é um dos mais antigos do nosso Estado, send_o uma das cinco primeiras comarcas criàdas no Estado do Espírito Santo, a Comarca de Itapemirim.
Sr. Presidente, foi na casa de Otacílio Hautequest, que certa vez, no cumprimento da minha missão de advogado, adoeci repentinamente. Lã, aquela
família acolheu-me, e durante os dias em que estive entre a vida e a morte, (feliz ou infelizmente, Deus não me chamou naquela oportunidade), foi Já que
encontrei o carinho de uma família amiga.
Não podendo comparecer ao seu sepultamento hoje, amanhã cedo, ao
raiar da manhã, estarei lá em Itapemirim, para prestar as minhas hoffienag-ens
à Família Otacílio Hautequest, esta figura que Deus chamou para o seu
convívio, na madrugada de hoje. Esta portanto, Sr. Presidente, a minha homenagem à sua familia, à Doha Edite, sua Senhora, aos seus filhos, que desempenham funções impOrtantes no sul do Estado, as minhas homenagens de
pesar pelo grande amigo que perdi, o grande filho, que Itapemirim, município
tradicional do sul do Estado, vem de perder.
Eram estas as minhas manifestações de pesar nesta hora.

O Sr. Hugo Ramos -

Sr. Presidente, para uma comunicação.

Todos nós temos conhecimento da matéria, Sr. Presidente, inclusive porque é matéria constitucional, consta da Constituição que tarifa é, inclusive,
matéria regulamentar. Pode o Governo, a seu bel-prazer, de forma inclusive
individual- porque não precisa nem da anuência da empresa, seja ela doEstado ou particular na exploração ou na concessão do Metrô - regulamentála de forma a equilibrar a receita em razão da tarifa que é consignada ao povo.
Mas é preciso considerar, Sr. Presidente, que cabe ao Metrô também a
responsabilidade de arcar com parte dessa despesa. Eu diria até que -é uma
maneira de proteger a população, no sentido de não aumentar tanto quanto
seja necessário para cobrir um déficit. Seria uma maneira de estimular a população e, ao mesmo tempo, respeitar a situação difícil em que se encontra o
povo do Estado do Rio de Janeiro (Muito bem!)- e, evidentemente, a situação precária de todo o País.
Quero ressaltar esse aspecto, Sr. Presidente, porque inicialmente votava
a favor do aumento de todos os empréstimos que eram solicitados a esta Casa
para a construção do Metrô. DepOis que verifiquei que este, tanto quanto os
outros, adotando, inclusive, o ponto de vista do nobre Senador Dirceu Cardoso, eram elementos inflacionários, eu passei a adotar uma posição diversa;
tenho votad_o sistematicamente contra todos os projetas, em decorrência, precisamente, deste fato.
Quero ressaltar esse aspecto, Sr. Presidente, porque o nobre Senador
Dirceu Cardoso, reiteradas vezes, tem declarado desta tribuna que o Sr. Ministro da Fazenda declarou aqui,_ nesta Casa, no Senado Federal, que todos
esses empréstimos solicitados são-inflacionários. O CIP também pertence ao
Ministério da Fazenda. De duas uma, ou o Governo efetivamente deseja
combater a inflação, ou o ilustre MiniStro da Fazenda não está em siritonia
com a política do Governo. Alguma coisa está errada. Ou o Ministro está errado, ou o Governo não quer combater a inflação. Ou, efetivamente~ aO declarar aqui, no Senado, que essa matéria é inflacionária, S. Ex• estava cometendo um grave erro com referência à própria Administração Central do País.

O Sr. José Uns - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalurne)- Informo ao nobre Senador que
não é permitido aparte.
O SR. HUGO RAMOS- Tenho a impressão, meu caro colega, que não
posso permitir aparte a V. Ex' porque estou falando para uma comunicação e
o Regimento proíbe que V. Ex' me-apa:rteie. O que lamento, profundamente,
porque V. Ex~ iria prestar mais um serviço ao Governo no sentido de proteger
a incoerência do Ministro da Fazenda, isto é, o Governo que pretende combater a inflação, e do Sr. Ministro da Fazenda que vem a esta Casa declarar
que todo_s estes empréstimos são inflacionários.

Outubro de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçio II)

Venho (utando, Sr. Presidente, há rnuíto--tempO ·n.està-Casa, corno voz
isolada, no sentido de que não compete ao Senado Federal discutir a matéria
reterente aos empréstimos iriternos, e fiz até, Sr. Presidente, um apanhado no
estudo que hoje de manhã procedi, referente à Constituição, para -mostrar
que, no art. 15, § 39;- no art. 18, § 39; no art. 21, § 2'~, n9 II; no art. 42, nQ IV; no
art. 69, e ainda, os auxílios do art. 13, §59; e o art. 65, se fala em empréstimos.
E este artigo pelo qual, efetivamente, nós eStamos votando todas essas ma~
térias, não se fala em empréstimos. Daí eu -e5Tafildvogando há muito tempo,
que não cabe ao Senado Federal discutir e Votar a-s matérias referentes aos
empréstimos internos e até elaborei uma- emenda que vou apresentar aos
meus nobres colegas, no sentido de colocar nos trilhos esta matéria tão rele~
vante, ou seja, apresentando uma emenda nos seguintes termos: aprovar, por
proposta da Presidência da República, o aval da União sobre empréstimos in~
ternos oriundos dos Estados e Municípios, respeitados os quantitativos glo~
bais das suas respectivas dívidas consolidadas e inscritas.
Desta maneira acho que iríamos conciliaTO-Pi-Oblema com o pronunciamento, inclusive, dos nobres colegas que reiteram a sua posição no sentido de
admitir a capacidade, o dever e, diria, a competência do Senado Federal de
votar os empréstimos internos, e aqui, acolhendo esta emenda, teríamos procedido de forma a não ofender o princípio federatiVo que -regea-nCisSa Constituição, ou a nossa pseudoconstituição.
Apenas, Sr. Presidente, não querendo fugir do que me trouxe à comunicação a este Plenário, quero pedir ao Sr. Governador Chagas Freitas que não
aumente a tarifa do Metró do Rio de Janeiro; que tenha consciência da gravidade desse problema, de atingir a classe mais pobre do meu Estado. Tenho a
certeza de que o Governo Federal há de pronunciar~se, também, neste senti~
do, do contrário, daqui por diante, fica a advertência: toda vez que o Estado
do Rio de Janeiro solicitar empréstimos a esta Gisa não apenas votarei contra, como tenho feito, mas vou criar dificuldades regimentais, me enquadrarei
perfeitamente, rigorosamente, dentro do Regimento da Casa, mas criarei as
maiores dificüldades à política do meu Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Moacyr Dalla - Sr. Presidente, peço a palavra, para uma breve
comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra, para uma
breve comunicação, ao nobre Senador Moacyr _Dalla.

O SR. MOACYR DALLA (Para uma breve comunicação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Profundamente consternado, quero registrar o passamento, anteontem,
na minha cidade natal, Colatina, de um grande e querido amigo: José Campostrini.
Homem afeito ao campo, proprietário agrícola, lavrador, homem da melhor qualidade possível. Poderíamos até, se a memória não nos falha, fazer
uma citação de alhures: .. Deus fez o homem, deu-lhe inteligência para ele
conquistar o mundo". José Campostrini, Sr. Presidente, Srs. Senadores, conquistou o seu mundo através da família maravilhosa que deixou para todos
nós, através do trabalho árduo na lavoura.
Perde o Senador que fala, perde o Município de Colatina e o EsPírito
Santo um dos grandes homens, um dos grandes benfeitores.
Endereço daqui à sua família enlutada, à minha querida amiga, Dona
Diva, sua esposa, os votos mais completos de pesar.
O Sr. Dirceu Cardoso -

Permite V. Ex.f um aparte?

O SR. MOACYR DALLA -

Pois não.

O Sr. Dirceu Cardoso - Quero associar~me com o pesar e o luto que
cobre Colatina com a morte do grande cidadão que foi José Campostrini,
também meu conhecido e meu amigo, amigo até de minha família. É pois,
com muito pesar também que tenho a notícia veiculada pelo pesar de V. Ex" e
que associo, em nome dos meus familiares e no meu próprio, meu pesar tam·
bém, as minhas condolências à terra colatinense, à câmara municipal, pela
perda de um grande cidadão que, agora, reverenciamos.

O SR. MOACYR DALLA - Agradeço a V. Ex•
Mas, como dizia, Sr. Presidente, a certeza mil vezes bendita de que efetívamente os justos terão um lugar de justiça, tenho certeza de que nesta hora
José Campostrini estará onde efetivamente almejamos que esteja. É a mani~
festação do meu sentimento aos seus familiares.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Bernardino Viana.
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O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Arno Damiani.
O SR. ARNO DAMIANI (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-Há poucos dias, nesta Capital, a Confederação Nacional dos Transportes Terrestres reuniu todas as federações, sindicatos e associações de transportadores de passageiros para um exame da situação nacional dos transpor~
tes coletivos, depois dos graves acontecimentos de Salvador e Manaus. Em
Salvador, cerca de 1.000 ônibus foram depredados. Alguns foram queimados.
Em Ma naus, cerca de 100 ônibus tiveram a mesma sorte. Embora se saiba
que a agitação popular teve conscientes iniciadores, a verdade é que nada teria acontecido nessas capitais, se não existisse uma onda de descontentamento popular contra a inflação. Assim, a tarifa dos ónibus foi a causa visível das
violências registradas. E a classe transportadora - à qual tenho a honra de
pertencer- foi para o banco dos réus e condenada sem defesa alguma. Já hâ
algum tempo observa-se que hã uma nítida tendência a culpar a tarifa dos
transportes coletivos por culpas que ela não tem. Em rigor, afirmo a V. Ex•,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que não hâ problema tarifário. O que existe é
problema de salários. O que há, realmente, é problema de poder aquisitivo
dos usuários dos sistemas de transportes coletivosA Não é a tarifa dos ônibus a
responsável pela perda do poder aquisitivo do povo. A tarifa é apenas um
efeito dos custos com que opera o sistema de ônibus. E, nesses custos, 70% deles são salários e combustíveis e lubrífícantes. Por mais bem administrada que
seja uma empresa, ela pouco pode conseguir contra esses dOis itens de seus
custos. O setor de ônibus é um dos poucos que, por maior que seja a crise,
não despede ninguém, É um dos poucos em que o consumo de combustíveis
não pode ser reduzido. Quanto maior a crise, maior será a demanda de serviços de ônibus, maior a rodagem, maior a despesa com salários e combustíveis. Por outro lado, os custos de manutenção também são elevados. Desde
que os fornecedores de insumos foram liberados dos controles do Conselho
Interministerüil de Preços, peças e acessóríoS, chassis, pneus e outros itens ti~
veram assustadores aumentos. Essa tendência ainda não sofreu reversão.
Aliás, sequer ocorreu estabilização. Anexo a este pronunciamento uma comparação dos aumentos desses itens- peças, acessórios, pneus, chassis, carro~
.cerias- no período janeiro~outubro deste ano. Anexo, também, um compa~
rativo do período julho-outubro. V. Ext.s poderão perceber que a disparada
de preços não cessou. Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, entre pneus,
peças e acessórios e chassis, há mais 20% de custos que estão sem o controle
do sistema de ónibus. De vez Cm quando, ouço dizer que o sistema necessita
de maior eficiência. Mas os aumentos tarifários não estão ocorrendo nesse
ritmo assustador em razão de problemas de eventuais deficiências do setor. A
tarifa sobe porque os insumos sobem. A tarifa é mero reflexo. E 90% dos custos da empresa transportadora, por mais eficiente que seja o transportador,
estão inteiramente fora de seu controle. O custo das deficiências do setor,
portanto, é incomparavelmente pequeno diante dos inevitãveis custos de salários, combustíveis, lubrificantes, manutenção e renovação de frota. O
problema, portanto, não é, como disse, de tarifa. O problema é da conjuntura
inflacionãría. O problema é o dâ liberação dos preços da ãrea do CIP. E, fundamentalmente, o problema ·é o do poder aquisitivo dos usuários. Ainda recentemente, o Departamento de Estudos dos Sindicatos de Trabalhadores divulgou, pelos jornais do Pais, um quadro comparativo dÔs gastos dos trabalhadores com transporte nas principais capitais do País. A leitura desse quadro é muito interessante. Nenhum trabalhador de salário mínimo gasta menos que 9% de seu saláiro com despesas de locomoção. Mas, no cálculo dosalário míniino, o percentual previsto para cobertura de despesas de transporte
vai de zero por cento- em Goiânia, Cuiabá e Campo Grande- ao máximo
de 6%. Ora, em Goiânia, um trabalhador desse nível gasta 10,5% de seu salário com passagens de ônibus. Em Campo Grande, gasta 15,4%. Em Cuiabá,
16, I%. Esses percentuais certamente vêm do tempo em que o petróleo custava
dois dólares por barril e o transporte não constituía um peso considerável no
salãrio dos trabalhadores. O problema, portanto, repito, não está basicamente na tarifa dos ônibus, que é apenas uma resposta aos custos de operação
desses serviços. O problema fundamentalmente é de poder aquisitivo. Por outro lado, Sr.·Presideilte, SiS: senadores, os órgãos sindicais da classe transportadora vêm há bastante tempo estudando e sugerindo diversas medidas ao
Governo. O Ministério dos Transportes tem aberto suas portas, juntamente
com a EBTU, à recepção de idéias, sUgestões, estudos. E o empenho do Sr.
Ministro dos Transportes, preocupado especialmente com os transportes urbanos do País, tem sido muito grande. Todos juntos estamos chegando a ai~
gumas ccmclusões. A primeira é a de que há urgente necessidade da insti~
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tuição de uma lei geral sobre transportes urbanos. A classe empresarial sugeriu um Código Nacional dos Transportes Urbanos. O Ministério se inclina
por um projeto menos ambicioso mas nem por isso menos eficiente: uma lei
orgânica dos transportes urbanos e metropolitanos. A importância dessa lei é
muito grande. O setor não poderá ser organizado com eficiência sem parâmetros gerais estáveis parâ operação do sistema de transportes urbanos. Uma
penada de uma legislação local, embora bem intencionada, pode destruir
toda uma sistemática de planejarnento nacional do setor.
O Sr. Alberto Silva- V. Ext. dá licença para um aparte, nobre Senador?

O SR. ARNO DAMIANI- Com muito prazer, Senador Alberto Silva.
O Sr: Alberto Silva- Senador Arno Damiani, estou ouvindo o discurso
de V. Ex• e gostaria de fazer algumas colocações no que V. Ex• expõe nesta
tarde, porque recebi uma incUmbência do Governo Federal, em 1976, a de
implantar no País, uma empresa, que se encarregasse dos transportes urbanos. Recebi, na verdade, uma lei, uma empresa no papel, e me coube implantar esta empresa no Brasil todo. E, como não podia deixar de ser, ela iniciou
as suas atividades procurando estudar, realmente, qual era o problema dos
transportes urbanos no País, e é evidente que muitas das conclusões a que V.
Ex• chega, nesta tarde, e que está expondo aí, estão, realmente, registradas lá
nas diretrizes da EBTU, a começar por uma legislação adequada que pudesse
dar uniformidade no País inteüb ao -problemã transporte urbano, como uma
das coisas mais importantes que devemos levar em consideração, no conjunto
de despesas de uma população corno a do Brasil, País em desenvolvimento. E
pela própria natureza do transporte urbano, como ele se implantou no País,
através de medidas ocasionais, nesta ou naquela área, como foi o caso do Rio
de Janeiro, em que, quando houve realmente necessidade de se implantar um
sistema de transporte urbano, chamado transporte de massa, mais ou menos
pelos idos de 1937, foram implantados os trens eiétricos nos subúrbios do Rio
de Janeiro, a exemplo de outros países que jã têm esse sistema há muitos
anos. Mas o grosso do transporte urbano do País vem dos ônibus. Realmente, podemos dizer que transporte público no Brasil, ou seja, transporte urbano no Brasil é de 80% em ônibus, 15% em automóveis e táxis e apenas 5%, ou
talvez menos, em trens elétricos e metrô. De modo que, se o problema existente no País é fazer com que os ônibus trafeguem economicamente para as
empresas, e de maneira estável, com as suas tarifas, para o usuário, foi sobre
este problema que a EBTU dedicou o melhor da sua atenção, o melhor das
suas atividades. E, na verdade, o importante, além de uma legislação, é que se
dê à Empresa Brasileira de Transportes Urbanos toda a força 'que ela precisa,
todo o apoio que ela necessita, para que, afinal de contas, ela cumpra a sua finalidade. Tive muito medo, quando aceitei a incumbência, que me deu o Presidente Geisel, de ffi()flfar a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, de
criar-se no Brasil mais uma sigla. Mas na verdade não o foi a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos atuou de Porto Alegre a Manaus, em todas as
capitais do Brasil e em mais um sem número de cidades de porte médio espalhadas em todo o País. E devo dizer que, exatamente pela atuação da EBTU,
é o- transporte tido coino ímpar, no Brasil, em matéda de transporte urbano,
tirando o metrô, as duas Capitais: Ctirifiba e Goiânia. Goiânia, que não tinha
transporte nenhum, tinha uma misturada de ônibus ao léu, no caos do transporte urbano, mereceu o primeiro projeto de Engenharia de Trânsito que se
fez no Brasil, feito pela EBTU. Alí o transporte é racional, as tarifas são coletivas, isto é, os ônibus têm uma única tarifa que serve ao subúrbio e a parte
central da cidade; e Curitiba, que já tinha um transporte exemplar, a EBTU
quase que o triplicou, com recursos e tecnologia sofisticada que implantou
ali. Quero congratular-me com V. Ex•, Senador ArnO Damiani, pelo problema que traz hoje, nesta tarde, ao Plenário, e dizer-lhe que uma das medidas,
também, que a EBTU tornou, foi considerar que as empresas de ônibus têm
necessidade de ser amparadas, por causa de renovação de frotas, compra de
pneus, de equipamentos, etc, e que sobem, e a tarifa, realmente, não acompanha. O que a EBTU pôde fazer foi crí3r cO-ndições para que algumas dessas
empresas, em várias capitais, tivessem meios de locomoção mais fáceis. A
EBTU asfaltou, em várias capitais do Brasil, dezenas de quilómetros de pistas
exclusivas para o transporte urbano, desde o Rio de Janeiro até Manaus, desde Goiânia até Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte. Mas,
um dos programas da EBTU,_que não sei se levaram avante, era o de manter
um fundo para renovação da frota, porque o proprietário de uma empresa, a
partir do quinto ano de uso do ônibus, já começa a ter prejuízo na sua manutenção. Então, a EBTU instituiu um fundo, Fundo de Renovação de Frota, a
juros subsidiados, e que oferecia às empr~as de transportes urbanos de várias
capitaíS, p3.ra que c_olnprasseiri oS VeiCUlas, com recursos da EBTU, fazendo
parte da sua própria estrutura. A EBTU financiava a aquisição de ônibus novos, no programa de renovação de frotas,_e financiava oficinas modernas de
manutenção de veículos, coisa que o proprietário nem sempre podia fazer,
porque os investimentos eram altos. :g,-COm isso; trazí3nios alguma coisa em
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socorro das empresas de transporte urbano. Mas, não era tudo. E V. Ex•
lembra muito bem, aí, que tem muito mais a ser atendido, tem muito mais a
ser socorrido, porque, na verdade, o transporte urbano representa, no peso de
quem trabalha, número muito mais alto do que o que se pensa. Ninguém
pode trabalhar sem se transportar, ainda que alguém possa trabalhar sem comer. De modo que o transporte urbano é muito mais sério", ma"is grave para
quem trabalha, do que qualquer outro item das despesas domésticas. Creio
que V. Ex~. tendo abordado esse assunto, gostaria que voltássemos à carga, e
estarei ao lado de V. Ext, com as informações que puder dar e com alguma
coisa que puder contribuir para que isso aConteça em nosso País. Parabéns a
V. Ex'.
O SR. ARNO DAMIANI- Nobre Senador Alberto Silva, agradeço a
intervenção de V. Ex~ no meu discurso, que agora retomo:
Não se quer, com isso, uma centralização de poderes. O que a classe
transportadora deseja é uma lei naciOnal com as regras básicas do sistema
perfeitamente fixadas, definidas, como tantas leis nacionais que temos, como
o Código Tributário Nacional, o Código Nacional de Trânsito, o Código Civil, o Código Penal e tantas outras. Transportes urbanos são a mesma coisa
em todo o País e a estrutura de seus custos é praticamente a mesma, com pequenas variações. O combustível tem, na prática, um preço só. Os chassis, os
pneus, as carrocerias. O setor precisa, portanto, de regras gerais, de padrões
mais ou meno_s estáveis, sem os quais não se conseguirá maicir eficiênCia nem
maior controle dos custos. Essa medida, porém, é uma medida de médio prazo. A classe transportadora a aguarda com ansiedade. A curto prazo, porém,
são inadiáveis algumaS providências de contenção dos custos: o déficit da
conta de petróleo não deve assustar o País, os sistemas de transportes coletivos consomem apenas 8% do total de combustível consumido em todo o território nacional, para transportar trinta milhões de pessoas por dia.
Logo, essa foi uma das importantes conclusões da reunião promovida
pela Confederação Nacional dos Transportes Terrestres- a contenção de
preços dos insumos deve começar pelo diesel. Não se trata de subsídio, como
se falou inicialmente, nem de fornecimento de diesel a preços de custos, mas
de manter os atuais preços estáveis por urri ano, até que decline o processo inflacionário. Essa medida está ao alcance de todos nós.
Outra providência urgente pode ser tomada através do falado "valetransporte". O Deputado Victor Faccioni acaba de apresentar um projeto
bastante completo a esse propósito. A maior parte dos usuários poderá vir a
ser beneficiada se esse projeto for aprovado. Ele amplia a possibilidade do
uso do "vale" para estudantes, dependentes de empregados; para domésticas;
para funcionários de baixa renda. _E vai maiS longe: autoriza o Poder Executivo a criar deduções do Imposto de Renda para favorecer a esquecida classe
média deste País, que também tem seu orçamento doméstico incrivelmente
sacrificado com as despesas de transporte de seus filhos para a escola. Para
compensar a perda tributária desses incentivos, o projeto do Deputado Victor
Faccioni autoriza o Poder Executivo a estabelecer uma taxação adicional
sobre lucros extraordinários. Assim, o .. vale-transporte" passa a ser um instrumento de redistríbuição de rendas. Essas medidas, se forem aliadas a um
severo controle dos fornecedores dos insumos, poderão aliviar a pressão que
a tarifa dos ônibus, sem culpa alguma da classe transportadora, vem exercendo sobre os salários do povo.
Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, manifesto minha preocupação, como transportador que sou, a respeito de uma das medidas anunciadas pelo Ministério dos Transportes, relacionada com o INPC. As notícias da
imprensa dizem que a tarifa dos ônibus vai ter como teta, como limite, o percentual do INPC. Ou seja: não poderão os preços dos ônibus serem superiores aos índices do INPC.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse limite só poderá funcionar se for
geral, isto é, se valer para o diesel, para as peças e acessórios, para os chassis,
para os pneus e assim por diante. Se isso não ocorrer, ·a classe transportadora
correrá o risco de um achatamento tarifáriO que tem como conseqüências,
normalmente, a perda de qualidade dos serviços, o envelhecimento dos veículos, o mau atendimento. A idéia de fixar limites não é rnã. Mas esses limites só
poderão trazer boas conseqUências para o sistema de transportes públicos e
para os usuários se eles valerem para todos. Na proporção com que vêm subindo os custos, como os quadros anexos mostram, a fixação de limífes pelo
INPC apenas para a tarifa não resolverá o problema básico, que não é tarifário, corno sustentei desde o início deste pronunciamento. O INPC tem Um
método de cálculo completamente diferente do câlculo da tarifa.
Com essas reflexões, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que me_despeço do
convívio de V. Ex's em razão do término do exercício de minha suplência nesta Casa do Povo.
O Sr. Bernardino Vilinq - V. ~x• me concede um aparte?
O SR. ARNO DAMIAN!-- Com muito prazer, nobre Senador.
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O Sr. Bernardino Viana- Caro Senador Arno Damiani, neste momento
em que V. Ex• faz o seu discurso de despedida, por esta temporada em que
tanto honrou e._.;;ta Casa com sua bondade, austeridade sem afetação, espírito
solidário com seus pares, quero em meu nome e em nome da Liderança do
nosso_ Partido agradecer a V. Ex• os relevantes serviços que prestou à nossa
causa, e desejar a V. Ex• e a sua digníssima família nossos votos de felicidade
e prosperidade.
O SR. ARNO DAMIANI- Nobre Senador Bernardino Viana, agradeço, comovido, as palavras generosas de V. Ex• Muito obrigado, nobre Senador.
O Sr. Mauro Benevides --Permite V. Ex•, nobre Senador?
O SR. ARNO DAMIANI- Com muito prazer, nobre Senador Mauro
Benevides.
O Sr. Mauro Benet•ides- Nobre Senador Arno Damiani, gostària também de saudar a presença de V. Ex• na Tribuna Qo Senado Feder?l, neste instante, e realçar, da mesma forma com o fez o seu companheiro de Bancada, o
Senador Bernardino Viana, o eSpírito pú0l1CO·que V. Ex.-- evidenciou, ao longo de sua permanência nesta Casa, no exercício do mandato de que é titular o
nobre Senador Lenoir Vargas. Na convivência que mantivemos, quer no Plenário do Senado, quer nos trabalhos em que dedicamos no âmbito das Comissões Técnicas, V. Ex~ deu provas bastantes de sua clarividência, do seu
descortino e, sobretudo, do seu espírito público. Santa Catarina, durante esse
espaço de tempo, teve um representante à altura das suas melhore.s tradições
democrãticas.
O SR. ARNO DAMIANI- Nobre Senador Mauro Benevides, profundamente agradecido pela sua intervenção-; pelas suas palavras generosas arespeito da minha permanência por este período nesta Casa. Muito obrigado.
Continuo, Sr. Pre..;;idente:
Confio em que V. Ex'lls aprofundarão seu interesse pelos problemas de
transporte coletivo. As cidades andam so.br.e.rodas. O povo necessita de um
bom sistema de transporte. Faço votos que o Congresso contribua para isso.
Sr. Presidente, peço-lhe que autorize a juntada dos ofícios que a Confederação Nacional de Transportes Terrestres dirigiu, em 8 do corrente, aos
Srs. Ministros Chefe da _Casa Civil da Presidência da República, Dr. João
Leitão de Abreu, e ao do Estado dos Negódos de Transportes, Prof. Eliseu
Resende, a este meu pronunciamento, para que dele façam parte integrante.
(Muito hem!)
(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ARNO DAMIANI EM SEU DISCURSO:
TRANSPORTE COLETIVO
VARIAÇÃO DE PREÇOS
Janeiro
1981

Componentes de Veículos
Automotores.

CARROCERIA:
995.000
Carroceria de ônibus LPO ·············
272
Alumínio(chapa lisa) kg ...............
625
Tinta pjpintura (lt.) ··················
PNEUS E COMPONENTES:
15.435
Pneu 900 x 20 ........................
918
Câmara de ar'900 x 20 .................
4.185
Recapagem de Pneu 900 x 20 ...........
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES:
18,7087
Óleo Diesel (lt.) ......................
75
Óleo Lubrificante (lt.) .................
PRINCIPAIS PEÇAS DE REPOSIÇÃO:
1.072,000
Chassi ônibus LPO ..... _..... ~ ........
. 8.898
Jg. Embuchamento de direção ..........
5.222
Jg. Rolamentos dianteiros .............
9.142
Roda completa sjanel .................
15.838
Conj.Coroaepinhão ........ ······~··
5.352
Tambor de freio ......................
3.501
Jg. de Lona de freio .. _..................-- ·
7.877
Cilindro mestre Duplo ................
1.864
Patim de freio ...-................... ~.
3.192
Braço da direção .................... _ .
---z7.634
Radiador de refrigCração ....... ·...... -.
-9.912
Jg. Rolamentos da caixa ............. -..
31.698
Cabeçote de cilindros ........... _......
6l.I26
Virabrequim do motor .......•....
5.019
,Piatô de embreagem ..................
A

•••

Outubro
_1981

%

1.770.000
465
1.314

77,88
70,95
110,24

30.908
1.734
7.735

100,24
88,88
84,82

40,0797
148

!14,23
97,33

3.029.747
19.9IO
12.529
19.06I
11.790
15.211
6.410
- 18.897
6.843
7.10.6
50.616
26.545
76.038
158.230
12.030

182,62
123,75
139,92
108,49
163,85
184,21
83,09
139,90
267,!1
122,61
83,16
167,80
139,88
158,85
139,68

Sábado 24 5753

Componentes de Veículos
Automotores.
Rolamento da embreagem ... .
Jg. de Biela do Motor ............ ~ ~-· .. .
Compressor de ar (vazio) ........ ~ .... ~
Jg. Feixes de molas dt ............ ~-. + +
Jg. Feixes de molas tz .....••••••••.•.•
Jg. Suportes de molas ......... -. ...... .
Rolamento do cardã ................. .
Cruzeta do cardã ............... ~ "" -. .
Bateria 12 volts L PO ..... -........... ..
Válvula do freio (Hidro-Ar) ........... .
Comando de válvulas ......... .
LINHA BOSCH- DIESEL ELETRICA:
Bomba injetorá Completa ............. .
Motor de arranque completo .......... .
Alternador completo ................. .
MÃO DE OBRA (operacional)
Salários ...............

&""

+

•••••••••••••

Janeiro
1981

Outubro
1981

1.990
23.737
3.879
26.276
39.009
15.773
&83
2.843
15.066
14.677
10.001

3.642
56.939
10.323
57.536
123.598
36.964
2.122
6.843
27.595
43.560
27.126

83,01
!39,87
166,12
Il8,96
216,84
134,34
140,31
140,68
183,16
196,79
171,23

98.850
24.813
19.152

221.828
51.981
38.460

124,40
109,49
100,81

13.204,80

30.808,80

133,32

%

/
Canoas, 10 de outubro de 1981
TRANSPORTE COLETIVO
_ YARIAÇÃO DE PREÇOS
Componentes de Veículos
Automotores.
CARROCE RIA:
Carroceria de ônibus LPO ............ .
Alumínio (chapa lisa) kg .............. .
Tinta para pintura (lt) ................ .
PNEUS E COMPONENTES:
Pneu 90Ó x 20 ...... , ................ .
Câmara de ar 900 x 20 ................ .
Recapagem de pneu 900 x 20 .......... .
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES:
Óleo Diesel (lt) ................•......
Óleo Lubrificante (lt) ................ .
PRINCIPAIS PEÇAS DE REPOSIÇÃO:
Chassi de ônibus LPO ·.... ·..... .
ig. EffibUd1amento de direção .........•
Jg. Rolamentos roda dt ............... .
Roda completa sfanel ................ .
Conj. Coroa e pinhão LPO .... .
Tambor de freio ........... ···+···~·+••
Jg. Lona de fr~io .....................•
Cilindro mestre Duplo LPO ........... .
Patim do freio
.............. .
Braço da direção .................... .
Radiador de refrigeração ............. .
Jg. Rolamentos da caixa .............. .
Cabeçote de cilindros ..............
Virabrequim do motor ............... .
Platô de embreagem ................. .
Rolamento da embreagem ............ .
Jg. Bielas do motor .................. .
Compressor de ar (vazio) ............. .
Jg. Feixes de molas dt ................ .
Jg. Feixes de molas tz .............
Jg. Suportes de molas ............. ~.
Rolamento do cardã ................ __
Cruzeta do cardã ... -............... 1 ••
Bateria 12 volts LPO ......... .
Válvula do freio (Hidro-Ar) ........... .
Comando de válvulas. ................ .
LINHA BOSCH- DIESEL ELI':TRICA:
Bomba injetora completa ............. .
Motor de arranque completo .......... .
Alternador completo .......... ·-·.~·.~._
MÃO DE OBRA (operacional) ........ .
Salários-..................... ~·· ..... .
A

y

••

•••

+

+

Julho
1981

Outubro
1981

%

1.655.000
417
I.l46

1.770.000
465
1.314

9,94
11,51
14,65

28.619
1.606
6.640

30.908
1.734
7.735

8,00
7,97
16,49

40,0797
Il3

40,0797
148

30,97

2.210.000
16.770
10.554
16.056
35.'201
12.813
5.400
15.918
5.764
5.986
42.635
22.360
64.049
133.280
10.142
3.068
47.961
8.695
48.464
104.109
3l.I36
1.788
5.764
23.244
36.751
22.849

3.029.747
19.910
12.529
19.061
41.790
!5.2Il
6.410
18.897
6.843
7.106
50.616
26.545
76.038
158.230
12.030
3.642
56.939
!0.323
57.536
123.598
36.964
2.122
6.843
27.595
43.560
27.126

37,09
18,72
18,71
18,71
18,71
18,71
18,70
18,71
18,71
18,71
18,71
18,71
18,71
18,71
1&,61
18,70
18,71
18,72
18,71
18,72
18,71
18,68
18,71
18,71
18,52
18,71

201.662
47.255
38.460

221.828
51.981
38.460

10,00
10,00

21.576,00

30.808,80

42,79

Canoas, lO de outubro de.l981.
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"TRANSPORTE PESA CAIJA VEZ MAIS
NO ORÇAMENTO DO TRABALHADOR
Levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos _ Sócio-Econômicos em seu Informe Estatístico nos mostra que o custo
do transporte pesa cada vez mais no orçamento da família trabalhadora, em
funções do repasse dos reajustes nos preços do óleo diesel por parte dos empresários transportadores, onerando o preço das tarifas.
O levantamento do Dieese, feito COm a colaboração dos Sindicatos,
abrangeu os preços de passagens de ônibus urbanos nas capitais brasileiras,
constatando que, no Rio de Janeiro, quem ganha salário mínimo gasta 20,7%
do ordenado somente com transporte, em Brasília, a parte do salário comprometida com transporte é de 20,1%. Depois, aparecem Cuiabá, com 16,1%, e
Campo Grande, 15,4%. As cidades onde se gasta menos em Condução são
Fiorianópolis, 9,5%; Maceió e Aracaju, 9,7%.
Para o levantamento, o Dieese considerou 50 passagens por mês ida e
volta durante 25 dias, os domingos foram eximidos) de um bairro operãrio
até o centro da cidade. "Isso pressupõe que os trabalhadores usam apenas
uma condução por dia. No entanto, há pesquisas mostrando que, geralmente,
o trabalhador paga mais de duas passagens por dia, ou seja, a despesa que
aparece no I é o mínimo que se gasta".
Segundo o Dieese, em nenhuma capital o trabalhador de salário mínimo
gasta menos de 9% do ordenado em_ condução, .. o que demonstra, mais uma
vez, como a lei que estabelece o salário mínimo nO Brasil é inadequada. Segundo essa lei, os gastos com transporte deveriam ser de até 6% do salário.
Mais chocante, ainda, é que, em algumas capitais, como é o caso de Campo
Grande, Clliabã e Goiânia, a lei não prevê que o trabalhar tenha despesas
com transportes".
Capitais

Aracajú (SE)
Belém (PA)
B. Horizonte(MG)
Boa Vista (RR)
Brasília (DF)
Campo Grande (MS)
Cuiabá(MT)
Curitiba (PR)
Florianópolis (SC)
Fortaleza (CE)
Goiânia (GO)
João Pessoa (PB)
Macapá(AP)
Maceió(AL)
Manaus(AM)
Natal (RN)
Porto Alegre (RS)
Porto Velho (RO)
Recife (PE)
Rio Branco (AC)
Rio de Janeiro (RJ)
Salvador (BA)
São Luís (MA)
São Paulo (SP)
Teresina (PI)
Vitória (ES)

Preço da Distância

Custo

passagem

de 50

13,00
18,00
24,00
20,00
34,00
22,00
23,00
17,50
16,00
17,00
. 15,00
15,00
20,00
13,00
16,00
18,00
22,00
20,00
18,00
15,00
35,00
21,00
17,00
22,00
18,00
22,00

Sal.
% definido
% mínimo no decreto

do custo
30
goverpassagens passagens narnental
9
8
15
5
15
9
6
15
6
10
15
8
5
7
lO

-

7
10
7
10
5
26
8
"16
25
4
13

630,00
900,00
1.200,00
1.000,00
1.700,00
1.100,00
1.150,00
875,00
800,00
850,00
750,00
750,00
LOOO,OO
650,00
960,00
900,00
1.100,00
L-00,00
900,00
750,00
1.750,00
1.050,00
. 850,00
1.100,00
900,00
1.100,00

9,7
12,6
14,2
14,0
20,1
15,4
16,1
10,2.
9,5
12,7
10,5
11,2
14,0
9,7
11,2
13,4
13,00
11,00
12,6
10,5
20,7
14,7
12,7
13,0
13,4
13,00

l

4
l
6
6

o
o
1
1
3

o
I
4
I
6
I
3
6
5_.
I
6
1
1
4
2

Levantamento feito na 111- semana de setembro/81.
Correio do Povo de 4-10-8 L
CQNDEDERAÇÀO NACIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES
Brasília, & de outubro de l98L
Ao Exm9 Sr.
Professor Eliseu Resende
M.D. Ministro do Estado dos Negócios- de Transportes
Brasília-DF
Ref. Segurança Pública. GfiVes agitações em algumas capitais,
tendo como pretexto reajustamento das passagens de ônibus. Pilha-
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gem e-destruição de caros equipamentos. Necessidade de providências governamentais urgentes para conter o preço dos transportes
urbanos e evitar a disseminação db tumulto e desordem.
Se_nbor Ministro:
No dia 20 de agosto como é do conhecimeno de V. Ex•, a tranquilidade
da capital Baiana, Salvador, foi sacudida por greve e generalizada desordem,
provocada por agitadores, para tanto previamente concertados e tendo como
pretexto normal e rotineiro reajustamento dos preços das passagens de ônibus urbanos naquela cidade.
Co_m efeito, na tarde daquele dia, de um instante para outro e como se
fosse à voz de comando único, bandos predominantemente de jovens, passaram a depredar, em todos os seus itinerãrios, os coleÜvos que transportavam
o povo, apedrejando-os, talando-os, e mesmo incendiando-os, perdurando o
tumulto até horas tardas da noite.
Não se limitaram, contudo, tão só àquele dia, os a tos predatórios da frota urbana, já que se repetiram e prolOngaram por toda uma semana e passando no fim, até a constituir diversã_o de desordeiros que, de montes arrumados
à beira das calçadas, arremeçavam matações contra os veículos, obstinada~
mente mantidos nas ruas pelas transportadoras, visando atender às necessidades de transporte dos que apesar de tudo, tinham que trabalhar.
Em conSeqüência Parte considerãvel daquela frota encontra-se inutilizada e parte trafega ostentando as cicatrizes da predação: com as jap.elas sem vidros, os bancos quebrados e rasgados, as carrocerias cheias de massa_s e as
pinturas a deixarem vêr as chapas nuas.
Pois, para conjurar o tumulto, evitar o descalabro que, por tanto tempo,
afligiu a vida de uma enorme população e tantos prejuízos causou, não tiveram as àUtoridades encarregadas da manutenção da ordem, em Salvador,
nem força, nem talvez disposição para a ação enérgica que se fazia necessãria.
A desordem lavrou infrene.

E rrielancólico dizer, Ex', que, em nada, contribuíram os responsáveis
pelo transporte - os concessionários do serviço - para a explosão da fúria
destruidora, pois nada mais fizeram que cumprir determinação expressa daquelas mesmas autoridades: cobrar do povo, as tarifas- atualizadas por força
dos compulsórios aumentos de salários dos seus empregados, dos aumentos
dos preços do combustível autorizadOs pelo Conselho Nacional do Petróleo,
dos aumentos do custo dos veículos, das peças, dos pneus, dos serviços e dos
impostos, vindos_ todos com a chancela do poder Público.
Pois não havendo contribuído para o desencadear da insatisfaÇãO orientado pelos agitadores e sendo as únicas a sofrerem prejuízos com a desordem,
já estão sefido intimados para, em prazo certo e exíguo, reparar os veículos
dep.redados, como se tal não exigisse recursos de que não podem dispor.
Mas a desordem e a anarquia não ficaram tão só em Salvador e
instauraram-se, com a mesma violência, a mesma fúiia, em Manaus,
seguindo-se a reivindicações de salãrios dos operadores de ônibus que as tarifas não permitiram atender.
E, como os aumentos de salãrios dos operadores_ dos serviços, as alterações de preços de todos os demais insumos continuarão a entrar em vigor
em todo o País, gerando, consequente e repetidamente, em todas as grandes
cidades brasileiras. os reajustamentos de tarifas, é de se temer, e de se recear, é
de se prever que, nelas todas, se repita e até mais ameaçador à ordem pública,
à segurança das institUições, o quebra-quebra de Salvador.

Porque a verdade, Ex•, mesmo abstraído o insuflamento dos agitadores,
é que a população urbana dos nossos maiores centros, a população ordeira
que do seu trabalho vive, já está ela também, preocupada e descontente, pois
qUe já,-. não Vãi mais dispóndo de recursos para fazer frente ãos preços sucessivamente,reaj_úsiadOS da condução, a cuj:i utilização não p-ode fugir se tem que
ti-abalh3r.
. - ..- Esse grave e atê agora incontrolado desajuste, jâ de há muito tempo, vem
sendo denunciado pelos transportadores aos poderes públicos e, especificamente, a esse Ministério e à Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, perante os quais sempre proclamaram o fato de que nenhum proveito colhem
com t_a_is atualizações tarifárias.
Ao contrário, sofrem prejuízo, jã que mais rtão fazendo do que repassar,
nas tarifas, os precisos aumentos de custo que lhes refogem ao controle, assistem, impotentes, ao esvaziamento dos seus ônibus, à fuga da sua clientela tangida pelos preços que não podem enfrentar.
Então, Ex~. para que os reCursOs do povo lhe permitam o uso do trans~
porte, para que o preço deste não continue no mesmo rítimo de ascensão.
pára que a ordem e a tranquilidade não permaneçam sendo, a cada reajustamento tarifário, perturbado, impõe-se o estudo, a.escolha, a utilização de
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meios, a tomada de providências, todas de alçada do Governo Federal, para
que seja contido aquele preço ou, pelo menos, diminuída a sua batida ascencional.
Por diversas feitas, nestes últimos tempos, a Confederação Nacional dos
Transportes Terrestres, as Federações Regionais que nela se congregam, os
Sindicatos e Associações de Classe dos Transportadores de todo o Brasil, tem
mantido contato, em Brasília, com as autoridades dos mais altos escalões governamentais, às quais toca planejar e gerir a economia do País e especificamente o nosso sistema de transporte.
E estudos e memoriais, sugerindo medidas para reduzir custos e despesas
e evitar o encarecimento de transporte, têm sido repetidamente apresentados.
Talvez, as dificuldades na apreciação de algumas sugestões ou o fato de
estar a atenção das autoridades concentrada em outros problemas de igual
monta e até de maior gravidade tenha impedido ou feito demorar sua atuação
para exercício de controle dos pneus que encarecem os serviços de condução.
Mas o descontentamento popular tão explosivamente manifestado em
Salvador e Manaus como também ameaçado em Belém, São Luís, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre parece indicar que jâ é tempo de se estudarem e
adotarem rápidas providências que garantam a tranquilidade pública, pelo
oferecimento, a preços viáveis, do "transporte urbano ao homem que trabalha.
Entre tais provídências estão as que foram obJeto de estudos e memoriais
já submetidos à apreciação desse Ministério pelos transportadores e-suas entidades de classe:
- Postulando o congelamento de preços do óleo diesel, o combustível
do transporte terrestre, assim como foi cOntido pelo Governo o preço do "jet
fuel", combustível do transporte aéreo.
-Sugerindo' a expedição de um Código Nacional de Transporte Urbano que confira a essa atívidade, em todo o país, tratamento uniforme e coerente, no que toca à implantação racional dos serviços, ao regime da contratação dos mesmos, ao seu aperfciçoait1ento com o aprimoramento também
do pessoal que hoje os dirige e opera, à regularidad~ dos procedimentos tarifários e que, acima de tudo, objetiva a prestação de um transporte regular e
eficiente a custos r:eduzidos:
- Propondo estudos, com bases nos quais se espeça legislação do ..vale
transporte", através da qual o empregador adquiriria, para seu empregado,
por processo mais econômico, a prestação do transporte.
-Aventando o fornecimento de combustível aos transportadores, pelo
mesmo pr!!ÇO cobrado aos postos de serviço e facultando-se-lhes prazo razoável para pagamento das faturas,
-Sugerindo providências que ensejem aos transportadores a aquisição
direta de veículos dos seus fabricantes e se valerem de linhas especiais de financiamentos para tais produtos._
-Propondo o reexame da carga Tributária e parafiscal que pesadamente recae sobre o transporte urbano para o efeito de aliviâ-lo dos gravames
mais onerosos ou precariamente rctavas para o próprio erádo e, por fim, recomendando a expedição de normas legais que venham disciplinar, com rigor. o fornecimento de passes gratuitos ou de passagens co-m abatimento, vez
que tal regalia converteu-se ultimamente, no setor Municipal, em privilégio
que, sem qualquer controle e muito _acima das reais necessidades dos favorecidos, está sendo indiscriminadamente utilizado.
Providências todas de alçada desse Ministério que efetivamente contribuirão, elas sim, para baratear em até 40% dos custos dos Transportes Urbanos e trazer-lhes alto grau de eficiência. E que, ao ver dos transportadores e
de suas entidades de classe, data \'enia, poderão surtir aqueles efeitos ao reves
de recomendada mas não precisada racionalização que, mesmo expressa, a
nada conduz em matéria tarifária, tanto rilaís quanto a longa experiência dos
transportadores sua decidida aplicação à atividade quase exercem, já lhes permite desempenhá-la em condições ideais de eficiência, regularidade e economia, dentro das limitações que as contingências atuais lhes impõem. Racionalmente, portanto.
E, como já se disse, é absolutamente necessário, fazendo-se-o, com diligência e celeridade, que o preço do transporte para o trabalhador seja posto a
nível compatível com a sua economia.
Quando mais não seja para que não se repitam os acontecirrientos de Salvador e de M anaus, já que, a lavrarem o tumulto e a desordem, em todas as
nossas metrópoles, toda a vez que a inflação impuser reajustamento de preços
_ e ela ainda os vai repetid-amente impor durante muito tempo- teremos as
instituições e o País virtualmente mergulhados no caos.
Na expectativa de que V. Ex~. administrador operoso, de rara competência e invulgar sendo de responsabilidade, dará às reivindicações já formuladas
pelas entidades de classe o atendimento que merec~m, nas graves opções a serem tomadas na área do seu Ministério e lhes conferi rã a prioridade que o in-
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teresse público lhes estâ a creditar, aproveitamos o_ ensejo para renovar a V.
Ex•, nossos protestos de admiração e respeito.
Confederação Nacional dos Transportes Terrestres.- Fortunato Peres
Júnior, Presidente - Federação das Empresas de Transportes Rodoviários
dO Estado do RS- Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do
Norte e Nordeste- Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do
Leste-Meridional do Br_as_il.
Brasília, 8 de outubro de 1981.
Ao Excelentíssimo Senhor
Doutor João Leitão de Abreu
Digníssimo Ministro Chefe da Casa Civil
Presidência da República
Brasília
Senhor Ministro:
Pedem as entidades signatáriaS que Vossa Excelência seja portador, perante o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, desta manifestação
das graves apreensões que assaltam o espírito da classe transportadora de
pessoas, de norte a sul do País.
Nem bem concluída a reunião em que as signatárias efetuavam uma avaliação nacional da situação dos transportes coletivos, foram elas surpreendidas com notícias da imprensa de que estaria irriinente um novo aumento dos
preços dos combustíveis. Depois dos acontecimentos de Salvador e Manaus e
de indícios de insatisfação popular sentidos em várias outras cidades, um
novo aumento de combustível, ferindo um sistema que consome apenas 8%
do total de combustível consumido no País, parece um desafio à capacidade
de resistí:ncia aos trinta milhões de usuários- especialmente urbanos- aos
quais, mais dia, menos dia, será o aumento repassado,
Pedem, por isso, a Vossa Excelência que leve ao Sr. Presidente daRepública o apelo da classe transportadora para manter contidos os preços dos
combustíveis pelo menos durante um ano- a fim de o Governo ser absolvido, perante os usuários e a própria opinião pública, desse anunciado aumento
sobre um item que constitui o segundo custo, depois do de pessoal, na planilha dos transportes co(etivos_~_
O fato da existência de déficit na conta de petróleo não justifica esse
agravamento de profundas conseqüências na economia do povo. Quase todas
as atividades do Governo, por natureza e definição, são deficitárias, como a
Justiça, a Legislação, as Forças Armadas, a Função Pública. Os impostos gerais, arrecadados pelo Governo, de toda a comunidade nacional, existem justamente para atender a atividades nas quais os fins sociais dominam os propósitos econômicos. Neste momento da vida brasileira, os déficites da conta
de petróleo- quando se pensa em transportes urbanos de populações pobres
- podem perfeitamente ser cobertos por outras formas que não a do seu repasse para as empresas e para o povo.
Acrescentam, ainda, a Vossa Excelência sua preocupação com a falta de
garantias à ordem pública, verificada nos acontecimentos de Manaus e Salvador. Em outras capitais, como Belém e Belo Horizonte, pronta ação preventiva dos órgãos de segurança impediu os mesmos ates de vandalismo que marcaram as ruas baianas e amazonenses. Desde 12 de maio deste ano, em documentos entregues a diversos ministérios, as signatárias tinham advertido de
que havia um •·caldo explosivo" (tal a expressão utilizada em um dos documentos}, capaz de, a qualquer momento, transformar-se numa convulsão social nas grandes cidades em razão, mesmo, da onda de insatisfação e sofrimento das camadas mais pobres da população.
As medidas que as sig~atárias sugeriram ao Governo para enfrentar essa
emergência, porém, vêm sendo lentamente estudadas pelos Ministérios Competentes, certamente assoberbados pelas mesmas graves preocupações que tomam conta das classes empresariais e do povo brasileiro. Entre essas medidas, as signatárias voltam a enfatizar que a instituição de um Código N acional dos Transportes Urbanos constituirá uma normativa que poderá estabeleCer as regras básícas do sistema dos transportes urbanos, no Pafs, ensejando
medidas sistémicas de reduções de custos para as empresas concessionárias e
permisslC:i"riárias, agentes colaboradores do Poder Público, as .:]_Uais, por exercerem atividade de marcaOte interesse social, não podem continuar a ser objeto de negócio para intermediários, de sobretaxas administrativas, contribuições e até de imposições fiscais desnecessárias. Por outro lado, a criação
do "vale-transporte", como mecanismo de redistribuição de renda, vem sendo recebida com resistência por certos órgãos do Governo, embora constitua
uma resposta política e social inadiável para, pelo menos, amenizar a situação
de milhões de usuários que poderiam ser beneficiários dessa vantagem. As entidades signatárias voltam a insistir, agora ao nível da Presidência da República, que o Governo deve apoiar essa iniciativa, ao lado da contenção dos
preços dos combustíveis, como algumas dentre as poucas medidas de emer-
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géncia que Cstao-ao-alcance do GovernO rio momento. Eventuais perdas na
receita fiscal, gerada~ pelos incentivos do vale, poderão ser perfeitamente
compensadas com a criação de um adicíonal ao Imposto de Renda, incíde_nte
sobre os lucros extraordinários das empresas. Nesta fase de indisfarçadas difi-

culdades para a vida nacional, não pode haver empresa- que apresente lucros extraordinários- que não aceite·coniribuir com uma parcela de seus lucros para aplicação em favor·ctos usuários do sistema de transporte coletivo
urbano. Qu~::·.1uer medida, nessa área serã recebida pelos usuários como uma

manifestação de respeito e consideração do Governo para com os sofridos
usuários do sistema de transporte coletivo.
Finalmente, Senhor Ministro, preocupam-se, ainda, as signatárias com
esporádicas crlticas_ que extravasam, vez por oUtra, de órgãos do próprio Governo, a propósito de uma suposta ineficiência do sistema de transporte cletivo, agravando a posição das empresas diante dos usuários. Pelo menos 70%
dos custos do sistema estão inteiramente fora de quaisquer controles das empresas operadoras (pessoal e combustíveis) e pouco podem elas fazer nos restantes 30% de administração de_ seus custos. As verdadeiras regras de eficiência serão obtidas a prazo médio, a partir de uma lei nacional dos transportes
urbanos, impeditivas das graves distorções (gratuidades, descontos imotivados principalmente) que, atualmente, gravam as passagens de uns usuários
em favor de outros, e outras medidas capazes de causar a transformação do
sistema em benefício dos usuários e aniertiiadoras dos inevitáveis aumentos
tarifários, resultantes da economia inflacionária em que vive o País.
Pedem, em conclusão, a Vossa Excelência que, como depositário dessas
preocupações da classe transportadora, hoje também transmitidas ao Exm9
Sr. Min-isüO de Estado dos Transportes, leve-as até a mais alta autoridade do
Pais, para resguardo da posição das signatárias diante de um caos social que
se anuncia c para efeito da adoção das urgentes medidas ora sugeridas.
Cumprimentam respeitos-ániCnte a Vossa Excelência:
Confederação Nacional dos Transportes Terrestres.- Fortunato Peres
Junior. Presidente- Federação das Empresas de Transportes Rodoviários
do Rio Grande do Sul. -liso Pedro Menta, Presidente- Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Norte e Nordeste. --Ermínio Mendes
Camh>iro - Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Leste
Meridional do Brasil. - José Maria Jardim Rocha, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Almir Pinto.

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR.SO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SER.Á PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) Senador Mauro Bencvidcs.

Concedo a palavra ao nobre

O SR. MAURO BENEVIDES PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERA. PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Segundo noticiário divulgado pela Folha de S. Paulo de 28 de agosto último, o Vicc-Presidente do UNI BANCO, Sr. Marcílio Marques Moreira, o
Brasil não tem condições de recorrer ao Fundo Monetário Internacional, não
tan.to pelas "condicionalidades" do FMl, dCritre elas a inaceitabilidade dos
níveis de recessão brasileira, mas porque nos falta .. urna política económica
explícitu sequer paru um horizonte de três anos", que pudesse ser expõsia
numa negociação com a comunidade -finan_ceira internaCional.
Assim, uma solução para confOrnar as duras- cOndiÇões do endividamento brasileiro passaria, necessariamente, por-"'um acordo, senão um pacto social interno, que dC ao Governo leg1fíri1Tàade-e força para negociar no exterior''.
Falando num seminário que se realizou na PUC-Ri6, sobre dívida externa, reunidos espechdistóJS brasileiros e meXiCaTIQs, Marcílio sªlientou que "a
dívida já assumida pelo Brasil, no seu principal, não é desmesurada. com relação ao 1ncrcado internacional, ao montante do PIB brasileiro e ao volume
das próprias exportações".- Ademais, ''é de natureza das relações internacionais. e também internas, que os emprêStlm-oS -de riiédio e longo prazo se tornem um capital de giro permanente, destinado a ser "rolado", ou seja, pago
com mais crédito, e não liqüidado em divísas".
-Professor Universitário, ~executivo do UNI BANCO se preocupa com
os custos representados pela elevação dos juros internacionais e, por via de
efeito, a:o. COndições extremamente onerosas de -negociações dos emprêstiinos
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novos. Ora, para a negociação desses novos empréstimos, torna-se necessária
uma posição forte do Governo, possível apenas "com ampla legitimação social".
Relembrou aquele professor três situações, nas últimas décadas~ em qUe
o povo brasileiro pôde apresentar-se para uma negociação com o FMI, como
representante da comunidade financeira, ostentando uma posição política de
força: na renúncia de Jânio Quadros, depois de esmagadora vitória eleitoral,
quando se consolidou uma dívida de dois bilhões de dólares, considerados na
época; em 1963, após o plebescito, com outr~ vitória esmagadora; quando
Santiago Dantas comandou as negociações, com o respaldo de um plano trienal; finalmente, depois do movimento de 31 de março, quando o Governo
prometia um programa estável.
Ora, as condições atuais diferem, inteiramente, daquelas três, tanto em
função do deslocamento das relações financeiras das instituições oficiais para
as privadas dilicultc.mdo até saber quem vai negociar.
Assim, seria essencial para o Brasil a obtenção de uma certa tranqUilidade, de pelo menos três anos, na administração da sua política interna, sem
condicionamentos externos, para uma negociação com o Fundo Monetário
Internacional.
Eis uma análise tecnológica irrefutável.
Mas, visto o problema sob o ângulo político, estamos certos que o triênio será fértil em transformações políticas e sociais. Ninguém vai abdicar da
redemocratização do Pals, da volta à integridade do sistema representativo,
de voto dircto, universal e secreto, pura e ..simplesmente para renegociar dívidas, sabido que o empresário é um contrato de risco, em nosso caso regiamente pago por juros escorchantes.
Portanto, deverá ficar fora de cogitações a renegociação de dívidas por
intermédio do FMI, sendo necessário que, mais uma vez, façamos como Juscelino K ubitschek, colocando acima de quaisquer conveniências dos banqueiros internacionais a soberania nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALOYSIO C'!'IA VES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Entre as atribuições mais destacadas desta Casa, entendo que se insere a
de cultivar uma- eSPCcial acuidade-diante dos grandes acontecimentos, seja de
ordem política, económica, social, religiosa ou qualquer outra, os quais estão
permanentemente emergindo à tona da História envolvendo o Homem como
sujeito ou participante.
Ê assim com a consciência de estar cumprindo um dever para com todo o
povo brasileiro, que não deve assistir passivamente ao que se passa no mundo
mas, através de seus representantes, deve ser informado, orientado, sensibilizado e convocado - que desejo registrar neste instante uma ocorrência que
se projeta, pela sua importância e envergadura, sobre o plano mundial, como
uma luz que nos aponta o caminho, nesta obscura e laboriosa ascensão para a
virada do século. E. meu propósito saudar, com alguns comentários pessoais,
a recente Encíclica do Papa João Paulo II sobre o trabalho humano- a "Laborem Exercens" -dada a lume para comemorar o 9ü~' aniversário de uma
outra Encíclica luminosa, que rriarcou época não apenas ria evolução do pensamento social católico, mas influiu decjsivamente nas Orientações dos próprios sistemas de governo e originou uma crescente conscientização dos homens de boa vontade diante das violentas opções econômicas que nos são
propostas em nossos dias. Trata-se da .. Rerum Novarum", de Leão XIII.
As sucessivas comemorações do aparecimento da encíclica leonina produziram uma série de documentos notáveis, todos eles orientados pelo propósito de reafirmá-Ia, reatualizá-la e acrescentá-la, diante das inevitáveis mu-danças dos tempos, mas entre estes sobressaem em especial as três Encíclicas
que, postas ao lado da "'Rerum Novarum", foram os quatro pontos cardeais
da doutrina social da Igreja, a saber:

a) a "Rerum Novarum", ct'e Leão XIII - 1891;
b) a "Quadragesimo Anno", de Pio XI- 1931;
(") a BMater et Magistra",_de:}oãp )CX~_IJ _- 1961;_
d) a "Laborem Ex~rce~s", de JÕãÕ P~ulo Ú- ..:_-1-981.
Para que possamos compreender esta última, temos de visualizã-las a tod_as quatro, em conjunto, como degraus de uma escalada, sem que os passos
ascendentes se afastem do mesmo caminho, sem que nenhuma delas produza
qualquer desvio dos princTpios fundamentais que orientam a visão da lgreja
diarlte do trabalho humano, porque tais princípios se radicam no próprio
Evangelho.
Com _estas colocações, podemos passar a examinar cada uma das encíclicas sociais.
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A primeira ddas, de Leão XIII, aparece nos fins do século passado,
quando a Humanidade vivia ainda uma cultura predominantemente agrária,
diante da qual a chamada Revolução Industrial surge como fenômeno inteiramente novo, introduzindo desvios da norma da eqüidade, criando assim
coisas !WI'as ("Rerum Novarum"), que exigiam soluções novas. E justamente
o Papa quer abrir o caminho para essas novas experiências humanas, que
conciliassem o progresso cóm o Evangelho. Até então, pode-se dizer que a
Igreja se fechava diante dos chamados "erros mOdernos", relacionados e condenados no "Sy!labus", de 1864, entre os quais se inseria a própria democracia. como instituição política revolucionâria, oriunda dos princípios liberais,
anticlericais e anti-monárquicos disseminados pela Revolução fràncesa, responsáveis pela recente mutilação e perda dos Estados Pontifícios. Leão XIII
vai iniciar uma trégua de convivência, rhóstrahdo a possibilidade de participação entre o mundo moderno e a concepção católica da vida, única via de
superação dos conflitos já entãO em estado agudo, consubstanciados principalmente na chamada ''questão operária", que se vai transformar com o decorrer dos anos na questão social.
Quarenta anos mais tai'de, Pio XI inída a sua "Quadragesimo Anno"
com uma análise da encíclica leonina, afirmando qUe, "ao findar do século
XIX, em conseqüência do novo gênero de economia que se ia formando e dos
grandes progressos da indústria em muitas nações, aparecia a sociedade cada
vez mais dividida em duas classes: de um lado, uma, pequena em número, a
gozar de quase todas as comodidades que as invenções modernas proporcionam em abundância; de outro lado, outra, composta de multidão imensa de
operários, a gemer na mais calamitosa miséria,- esforçando-se em vão por sair
~a penúria em -que se debatia". E continua o Papa: "Com tal estado de coisas
facilmente se resignavam os que, nadando em riquezas, o supunham efeito
inevitável das leis econômicas, e por isso qtieriã.m que se deixasse à caridade o
cuidado de socorrer os miseráveis; como se a cafidilde houvesse de cobrirestas violações da justiça, que os legisladores toleravam e. por vezes, sancionavam. Ao contrário, dificilmente suportavam este estado de coisas os operários, v[timas da fortuna adversa, e recusavam tolerar por mais tempo um
jogo tão duro: e uns, levados na fúria de maus conselhos, aspiravam a tudo
subverter: outros, a quem a educação cristã demovia desses maus intentos, estavam, contudo, firmemente convencidos de cjue nesta rriatéria era necessária
uma reforma urgente."
Enganam-se e frustram-se, por conseguinte, todos quantos pretendem
joeirar cada um dos novos documentos pontifícios, na esperança de neles encontrar qualquer pequeno grão de divergência que revogue, amenize, infirme
ou contradiga a solidez dos princípios que atravessam os tempos sem serem
por eles empolgados, numa inarredável coerência que constitui a característica comum a estas quatro grandes encíclicas. Tal coerência, entretanto, não
significa nem induz um êxtase mental, ou qualquer tipo de imobilismo ilógico
e irracional diante da necessária e inevitável atualização das posições assumi~
das. Cada urna das encíclicas traz a sua contribuição própria a essa construção que o Prof. Alceu Amoroso Lima chama de "Suma Sociológica" in
fieri. identificando, como nota distintiva das três prímeiras encíclicas, o
princípio de participa('ào, na "Rerum Novarum"; o princípio de subsidiariedade, na "Quadragesimo Anno"; o princípio de socializa('ào, ria "Mater et
Magistra". E poderíamos acrescentar o princípio da prioridade do trabalho,
na "Laborem Exercens"·.
Pretendemos examinar ligeiramente a configuração de cada uma das três
primeiras encíclicas, como base de melhor compreensão da última, afastando
de imediato a idéia, que alguns alimentam, de que seja possível encontrar algum traço de preferência da Igreja por algum dos sistemas econômicos vigentes, ou de que a doutrina social catôlica represente uma terceira opção oriunda de um certo ecletismo, depurador das propostas vigentes e elaborador de
uma mistura do que há de melhor em cada um deles, originando assim uma
alternativa conciliadora entre capitalismo e socialismo. Convém lembrar, já
neste passo, a afirmação de Pio XII, na alocução ao Consistório, em 1940, até
hoje inalterada em sua substância: "Entre os sistemas contrastantes, ligados
aos tempos e deles dependentes, a Igreja não pode ser chamada a tomar partido por uma orientação em vez de outra."
Com muita razão, FranciSca Duchini, d-a Universidade Católica de Milão, observa que o pensamento social católico não pode ser posto no mesmo
plano das outras doutrinas sociais, como por exemplo o liberalismo ou o colctivisrno". E exprica que a sua natureza é profundamente diversa porque não
é ele um sistema elaborado partindo exclusivamente de uma visão filosófica
do mundo ou de uma observação empírica da realidade contingente, mas é,
segundo a expressão de Yves Calvez, "a declaração das conseqüêr::tcias sociais
de uma fé religiosa".
É tal quadro que Leão XIII enfrenta, tomando corajosamente a defesa
dos operários que, segundo suas próprias palavras, "as condições do tempo
H
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tinham entregue e abandonado indefesos à crueldade de patrões desumanos e
à cobiça de uma concorrência desenfreada" (RN, 6). Pio XI, comentando este
tópico, declara que o Papa "não pediu auxílio ao liberalismo nem ao socialismo, pois o primeiro se tiftha mostrado de todo incapaz de resolver convenientemente a questão social, e o segundo propunha um remédio muito pior que o
mal, que lançaria a sociedade em perigos mais funestos" (QA, 10).
Leão XIII começa refutando violentamente o critério socialista sobre a
propriedade Privada: HOs socialistas, para curar este mal, instigam nos
pobres o ódio invejoso contra os que possuem, e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida, que os bens dum indivíduo
qualquer devem ser comuns a todos" e com isso ignoram a verdadeira natureza do trabalho do homem e os fundamentos naturais da propriedade, e esta
sobretudo em relação à terra. É admirãvel a nitidez com que o Papa defende o
direito à posse da terra, numa posição que as mudanças posteriores não conseguirão envelhecer: "As necessidades do homem repetem-se perpetuamente:
satisfeitas hoje, renascem amanhã corri novas exigências. Foi preciso, portanto, para que ele pudesse realizar o seu direitO -em todo o tempo, que a natureza pusesse à sua disposição um elemento estãvel e permanente, capaz de lhe
fornecer perpetuamente os meios. Ora, este elemento s6 podia ser a terra,
com seus recursos sempre fecundos" (RN, 12).
1nteressado em convocar o Estado para intervir mais diretamente e com
maior eficácia nos conflitos entre patrões e operários, Leão XIII mostra que
"o Estado é posterior ao homem, e antes que ele pudesse formar-se, já o homem tinha recebido da natureza o direito de viver e proteger a sua existência". (RN. 13) Asseverando que ''o direito de propriedade é fruto do trabalho
humano", conclui o Papa que "a teoria socialista da propriedade coletiva
deve absolutamente repudiar~se como prejudicial àqueles mesmos a que se
. qu~r socorrer, contrária aos direitos naturais dos indivíduos, corno desnaturando as funções do Estado e perturbando a tranqUilidade pública" (RN, 23).
Propugnando que, na solução desses problemas é indispensável o concurso da Igreja, o Papa toma posição diante da luta de classes, e escreve_: "O
erro capital na questão presente é crer que as duas classes são inimfgã.s natas
urna da outra, como se a natureza tivesse armado os ricos e pobres para se
combaterem mutuamente num duelo obstinado" (RN, 28) e estatui que os ri~
cos c os patrões "não devem tratar o operário como escravo" e mostra como
é vergonha e desumano "usar dos homens como de vis instrumentos de lucro", e não esquece de realçar que "entre os deveres principais do patrão, é
necessário colocar em primeiro lugar o de dar a cada um o salário que convém" (RN, 28-32). Advogando a correta e necessária intervenção do Estado
na defesa da classe operária, o Pontífice insiste em que o seu principal dever,
"que domina todos os outros", está '''em cuidar igualmente de todas as classes
de cidadãos, observando rigorosamente as leis da justiça, chamada distributiva" (RN, 49). Tomando ostensivamente o partido do trabalho, em sua disputa com o capital, Leão XIII adverte que ''a fonte fecunda e necessãria de todos os bens é principalmente o trabalho do operário, o trabalho dos campos
ou da oficina". E ensina que "nesta ordem de coisas, o trabalho tem uma tal
fecundidade e ta.! efid.cia, que se pode afirmar, sem receio de engano, que ele
é a fonte única de onde procede a riqueza das nações". (RN, 51). E finalmente
o Papa defende com vigor o direito de os operários se organizarem eril associações e corporações, como ocorria com os artesãos da Idade Média, para
defesa de seus interesses e reivindicações. h o direito da sindicalização.
O Sr. Bernardino Viana - V. Ex• concede-ni.e um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES- E com prazer que ouço V. Ex'

O Sr. Bernardino Viana- Antes de tudo, quero parabenizá-lo pela brilhante oração que faz, Não se pode afastar a influên"cia que a Encíclica Rerum
No1·arum. de Leão XIII, exerceu beneficamente na legislação social brasileira
e de outros povos também. Sem dúvida, uma das mais importantes resoluções
da Assembléia Constituinte, instalada em 1933, foi a inst' ;cão da Justiça do
Trabalho como marco definitivo na relação entre emprega..Ios e empregadores. A legíslação do trabalho promoveria várias medidas tend ~ntes à proteção
dos trabalhadores, entre as quais a diferença de salário para ·.rabalhos de natureza idéntica; fixação de salário mínimo; indenização por motivo de dispensa injusta: p-rõibição de trabalho a menores de 14 anos. Tudo isso e outros direitos e garantias do trabalhador, que foram incorporadas à ConSolidação
das Leis do Trabalho, de }9 de maio de 1943, tiveram como fonte de inspiração, em grande parte, os judiciosos e rnagístrais eilsinamentos da Rerum
Novarum do Santo Padre Leão XIII. Muito obrigado, nobre Senador Aloysio!
O SR. ALOYSIO CHAVES - A encíclica Rerom Novarum exerceu
avassaladora influência na legislação social no fim do século pas:;ado e no começo do atual. Essa observação é de Pio XI, na "Quadragesimo Anno": "na
encícliCa leônina estão marcadas as linhas segundo as quais teceu-se a legis-
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laçào social das comunidades políticas da época contemporânea", contribuindo ainda cfic:izmente para aparição e desenvolvimento do que João
XX III chamou "um novo e nobilfssímo" ramo do direito, isto é, do Direito do
Trabalho".
Isto porque a categoria jurídica de contrato de trabalho é completamente
desconhecida do código de Napoleão (1804) e do código italiano, de 1865.
Destinados a regular uma sociedade concebida individualística, como assinala o Professor Luiz Mengoni, da Universidade Católica de Milão, eles consideravam a relação de trabalho como uma subespécie de locação de bens, eis
que na vetusta concepção romana a forma da Locatfo opera rum é apenas uma
extensão e também uma deformação do conceito da /ocatio hominis.
A transição da forma romana para o conceito de Direito do Trabalho é
uma conqui:;;ta da segunda metade do século passado.
No Brasil, eminente Senador Bernardino Viana, a legislação social,
como lucidamente acentuou V. Ex 'i', sofre profunda influência das encíclicas
R e rum Nomrum c Quadragesimo A nnO.
No 40~ aniversário da Rerum Nomrum, em plena vigência dos sistemas
totalitários, corporificados após o primeiro-·confltto mundial, Pio XI publicou a sua admirável Quadragesimo A1mo, ml,lit_o mais longa que o documento
leonino, cujas trêS finalidades ele aponta: a) defender a doutrina social de
Leão XIII h) recordar os grandes bt!nefícios que dela dimanaram para a Igre~
ja e para a humanidade: c) chamar a jufzo o regime económico moderno, instaurando processo ao socialismo. Analisando a RN, diz Pio XI que, com ela.
"nasceu uma verdadeira ciência social católica", que influiu, inclusive, nos
termos de paz estabelecidos após a grande guerra: ''nasceu uma nova juris~
prudência completamente desconhecida nos séculos passados, que se propõe
defender com ardor os sagrados direitos do operário." (QA, 28). A RN é a
"Magna Carta" das atívidades cató_licas no campo social, mas como "surgi~
ram dúvidas" sobre algumas interpretações, o Papa propõe-se dirimi-las, fazendo "mesmo algumas adições", diante das "novas exigências de nosso tempo" e da ·~mudança das condições so"cials".
O primeiro ponto fundamental da nova Encíclica é a reafirmação categórica da autoridade da Igreja na questão social e económica. Então, como
ainda hoje, levanta-se a sutil objeção de que a Igreja, sendo uma instituição
espiritual, não deve extrapolar os se_us limites.
Pío XI já afirmara anterio-rmente que "a Igreja crê não dever intrometerse sem motivos nos negócios terrenos" ( Ubi Arcano, DP 19), e agora repete o
princípio, aduzindo que a autoridade da Igreja não é "em assuntos técnicos,
para os quais lhe faltam competência e meios, mas em tudo o que se refere à
moral" (QA, 41), r; são justamente as categorias morais que .. sujeitam e subordinam ao nosso jufzo a ordem social e as mesmas questões económicas".
Este princípio, que ainda hoje a Igreja invoca com plena atualidade, contraria
todos quantos gostariam de ver, em nossos dias, uma Igreja inteiramente confinada no recinto dos templos, ocupada em pregar a resignação aos pobres e
de todo indiferente às grandes injustiças sociais que impregnam as estruturas
de nossa civilização. Posta esta premissa, dispõe-se o Papa a defender o direito de propriedade, ampliando a doutrina leonina sobretudo na distinção entre esse direito e o seu uso, pois a natureza do domínio ê social, e deve "o homem atender não só ao próprio interesse, mas também ao bem comum" {QA,
49), sendo este o ponto em que deve intervir a autoridade pública, que não
pode "abolir a propriedade", mas pode "moderar-lhe o uso e harmonizá~ lo
com o bem comum". Na análise das relações _entre capital e trabalho, o Papa
aponta não só as pretensões injustas do capital como as pretensões injustas
do trabalho, denunciando o falso princípio moral defendido por muitos, a saber: "Os frutos e rendimentos do trabalho, descontado apenas o que basta
para amortizar e reconstituir o capital, pertencem todos de direito aos operários." Apesar disso, a lei da justiça "profbe que uma classe seja pela outra
excluída da participação dos lucros", e "à vista do clamoroso contraste cntr\..
o pequeno número dos ultra-ricos e a multidão inumerável dos pobres, não
há homem prudente que não reconheça os gravíssimos inconvenientes da
atual repartição de riquezas" (QA, 58). Advogando ardorosamente o justo
salário, reafirma que os operáriOs devem poder formar um património e não
apenas ganhar para sobreviver, e explica as vantagens dos contratos de sociedade, nos quais os operários "são considerados sócios no domínio ou na gerência, ou compartilham os lucros" (QA, 65). Posicionando-se frontalmente
contra a luta de classes, escreve: "O primeiro objetivo que devem propor-se
tanto _o Estado como o escol dos cidadãos, o ponto em que devem concentrar
todos os esforços, é pôr termo ao conflito que divide as -classes, suscitar e promover uma cordial harmonia _entre as diversas profissões". (QA, 81 ). Examina ligeiramente e com uma visão anterior ao 29 conflito mundial, o Estado
corporativo fascista, e passa, na 3'~- parte da Encíclica, a apontar as notáveis
mudanças havidas desde a .. Rerum Novarum".
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Na 3'1- parte de sua Encíclica, comenta o Pontífice as notáveis mudanças
havidas após a ''Rerum Novarurrl'', especialmente quanto à evolução da economia e do socialismo, chamando a atenção, a prop6$ito deste último, "para
a iniqüidade e impiedade do comunismo", embora reconheça que, ao lado
dele, existe o socialismo propriamente dito, ou mitigado. Neste passo, encara
o Papa a proposta de alguns que, à semelhança do que ocorre com o socialismo mitigado, perguntam "se não será Oem que também os prinCípios católicos se mitiguem c moderem, para sair ao encontro do socialismo e congraçarse com ele a meio caminho" (QA, 115). Comenta o Papa que "não falta quem
se deixe levar da esperança de atrair por este modo os socialistas" e responde:
"Esperança vã!" E esclarece: "Se este erro, como todos os mais, encerra algo
de verdade, o que os Sumos Pontífices nunca negaram, funda-se contudo
numa concepção da sociedade humana diametralmente oposta à verdadeira
doutrina católica." E, a seguir, escreve a frase que tanta polêmica suscitou e
cujo sentido ainda hoje é envolvido por violentas contestações: "Socialismo
religioso, socialismo católico são termos contraditórios: ninguém pode ser ao
mesmo tempo bom catóECo e verdadeiro socialista." Conclui a Encíclica,
apontando os remêdios que entende eticazes para todos esses males, a saber:
"a cristianização da vida económica H e "a lei da caridade".
O Sr. Moacyr Dalla - Rogo a V. Ex• conceder-me um aparte.
O SR. ALOYSlO CHAVES- Ouço o nobre Senador Moacyr Dalla, representante do EspírTto Santo.

O Sr. Moacyr Da/la- A argumentação de V. Ex• é irrepreensfvel. O
marxismo é ateu. Marx afirmou que "a religião é o ópio do povo". Marxismo
e catolicismo são totalmente incompatíveis.
O SR. ALOYSIO CHAVES- De fato, ilustre Senador Moacyr Dalla.
E preciso explicitar que Karl Marx não deixa a menor dúvida, nesse particular, a respeito de seu pensamento. Resumiu-o nestas palavras: ••a religião ê
um fetiche capitalista".
Não é outra a opiniãc de Lênin: ·~o marxismo é o materialismo. Por esta
razão é tão iinplacavelme.1te hostil à religião quanto o materialismo dos Enciclopedistas ou o materialismo de Feurbach" ( Proletarif. março 1909).
Por isso, Jean Lacroix, na análise do marxismo, adiantou esta conclusão
irretorquível: ''o ateísmo não é uma superestrutura do marxismo, mas lhe é
absolutamente essencial''.
O Jubileu de Ouro da "Rerum Novarum" ocorreu em plena e violenta
guerra mundial, impedindo qualquer comemoração de singular destaque.
Mesmo assim, Pio XII aproveitou a festa de Pentecostes, a 1"' de junho de
1941, para dirigir: ao mundo uma veemente radio mensagem comemorativa,
durante a qual afirma que a RN mostrou ''à consciência cristã os erros e perigos de um socialismo materialista e as fatais conseqüências de um liberalismo
económico muitas vezes avesso aos deveres sociais". Renovando a defesa da
propriedade privada, argumenta que ela constitui o espaço vital da família,
indispensável à coesão das gerações presentes e futuras.
_ A 13 de maio de 1951, Pio XII presidiu, na Basílica Vaticana, uma grande concentração de operários da Itália e do mundo, reafirmando, em sua alocução, que "a Igfeja manterá sempre inconcussamente firmes os princípios e
fins" de sua doutrina social.
Então, no 709 aniversário da RN, a 15 de maio de 1961, o Papa João
XXIII se propôs "comemorar de forma solene a encíclica leonina" e surpreendeu o mundo com a luminosa "Mater et Magistra".
Como todos os seus predecessores que se ocupam da RN, o Papa João
XXIII inicia a Sua encíclica inventariando as vantagens que trouxe ao mundo
o documento leonino, e afirma: "Poucas vezes teve urna palavra pontifícia
ressonância tão universal quanto à dessa encíclica de Leão XII I, à qual poucas se podem comparar, em profundidade e amplidão dos ternas e em força de
expressão. Na verdade, essas diretrizes e exortações foram de tal importância
que jamais poderão cair no esquecimento. Abriu-se um caminho novo à ação
da Igreja." E referindo-se à época em que escreveu Leão XIII, recorda a con·
cepção naturalista do liberalismo económico do tempo, "que nega todo laço
entre moral e economia" e defende que "a lei suprema que regula as relações
entre os fatores económicos é a livre concorrência sem restrições". "Daí resultava"- escreve o Papa -"uma ordem sociili radiCalmente perturbada."
E pinta com as seguintes palavras o quadro das perturbações que levaram a
Igreja a adotar a posição doutrinal da RN: "Enquanto imensas riquezas se
acumulavam nas mãos de alguns, as massas trabalhadoras se encontravam
em condições de penúria crescente: salários insuficientes, ou mal bastando
para matar a fome; condições de trabalho esgotantes e sem nenhuma atenção
para com a saúde física, os bons costumes e a fê religiosa; crianças e mulheres
submetidas a condições de trabalho sobremodo desumanas; o fantasma do
desçrnprego erguendo-se sempre ameaçador; a família entregue a uma gradativa dissolução". E prossegue: "Como conseqüência disso, as classes trabalhadoras eram presas de insatisfação profunda; o espírito de protesto e de re-
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volta se insinuava e se desenvolvia entre elas. E isso explica a grande aceitação, nessas classes, de teorias extremistas que propUnham remédios piores
que os males." E após referir-se expressamente à Encíclica QA e à radiomensagem de Pentecostes, em 1941, o Papa enumera as últimas mudanças havidas no mundo, no domínio científico (energia nuclear, produtos sintéticos,
progresso das comunicações, rapidez dos transportes, conquista dos espaços
interplanetários), no domínio social (seguro social, movimentos sindicais,
bem-estar cada vez mais difundido, desequilíbrio econômico e social, no plano internacional), e no domínio político (extensão e penetração dos poderes
públicos nesse domínio e nO económicO-sOCial; declínio dos regimes coloniais,
nascimento e desenvolvimento de organismos de dimensões mundiais). E então, na segunda parte da encíclica, o Papa aborda o tema mais polêmico da
encíclica - a Hsocialização".
Nesta expressão, que pela primeira veZ aparece em âõcunientO pori.tifício, quiseram muitos ver uma atenuação do pensamento anterior da Igreja
em relação ao socialismo, sobretudo porque, em toda a MM não se encontra,
diversamente do que ocorre nas duas anteriores encíclicas, uma afirmação categórica, positiva e direta da inconciliabilidade entre a doutrina social católica e as doutrinas coletivistas. O primeiro ponto a distinguir, nesta questão, é
que o texto latino da MM não traz obviamente um correspondente léxico da
palavra sociali=acào, que, por ser moderna, constitui a traduÇão da expressão
latina- sodalium rationum incremeit.tum; isto-e;incremento das relações sociais, em geral, e não apenas das de caráter político-coativo. Por outro lado, a
minuciosa descrição que do fenômeno faz o Papa não deixa lugar a dúvidas.
.. A sociali::acào- diz o Papa- é um dos aspectos característicos de nossa época. Ela é uma multiplicação progresSiva das relações na vida comum; comporta formas diversas de vida e de atividade associada, e a instauração de instituições jurídicas ... Após relacionar as vantagens da socialização e afirmar
que "ela é, também, fruto e eXpressão de uma tendência natural, quase incoercível, dos seres humanos", conclui o Papa que ela •'pode e deve ser realizada de maneira a aproveitar as vantagens que oferece e a conjurar ou repri~
mir seus efeitos negativos". Ocupa-se o Papa a seguir, da remuneração do trabalho, que "não pode ficar nem inteiramente abandonada às leis do mercado
nem pode ser fixada arbitrariamente"; declara o Papa que .. a riqueza econômica de um povo não resulta apenas-da abundância global de bens, mas também, e mais ainda, de sua distribuição efetiva de acordo com a justiça, para
desenvolvimento pessoal dos membros da comunidade; pois é esse o verdadeiro fim da economia nacional". E faz votos que ''os trabalhadores cheguem
a participar da propriedade das empresas". Reafirmando plenamente o direito de propriedade, diz o Papa: u A históiia e a experiência demonstram além
disso que, sob regimes políticos que não reconhecem o direito de propriedade
privada, até dos bens de produção, as expressões fundamentais da liberdade
são comprimidas e abafadas". Entretanto, essa defesa da propriedade privada não deve enganar ninguém quanto aos verdadeiros propósitos da Igreja, a
qual, segundo a expressão de Pio XII, invocada pelo Pontífice, não pretende
.. manter pura e simplesmente o atual estado de coisas, como se nele visse a expressão da vontade di vi mi, nem que pretenda proteger por princípio o rico e- o
plutocrata contra o pobre e o proletário". Diz o Papa que '"ao direito de propriedade acha-se intrinsecamente ligada uma função social".
Novos aspectos da questão social aparecem na terceira parte da encíclica, que trata da agricultura, setor subdesenvolvido, regime fiscal, capitais e
juros razoãveis, seguros sociais e previdência social, e controle dos preços.
Ressalta o Papa que uos produtos agrícolas são destinados, antes de tudo, à
satisfação de necessidades humanas primârias; por isso, seus preços devem
ser tais que estejam ao alcance de todos os consumidores". Aponta ainda ao;;
exigências da justiça nas relações entre países desigualmente desenvolvidos, e
enfatiza que "não é possível uma paz duradoura e fecunda entre eles, se houver um acentuado desequilíbrio entre as suas condições econômicas e sociais". Examinando o desequilíbrio entre população e meios de subsistência,
o Papa detém-se num problema novo, que é a colaboração em escala mundial, que encontra invencível obstáculo na desconfiança recíproca. "Os homens, - escreve o Papa - e conseqüentemente os Estados, temem, uns aos
outros. Cada um receia que o outro nutra projetas de supremacia e procure
apenas o momento favorável para pô-los em prática. Organiza, então, sua
própria defesa e aumenta seus armamentos não --afirma- para atacar, mas
para dissuadir o hipotético agressor de efetivar a agressão. A cOnseqüência
disso é que imensas energias humanas e recursos gigantescos se consomem em
fins não construtivOs". Os grandes remédios são condensados na 4'- e última
parte do documento e consistem sobretudo em renovar os laços de vida em
comum na verdade, na justiça e no amor ... Nossa época- diz o Papa com
otimismo - está invadida e penetrada por erros fundamentais, acha-se presa
de desordens profundas; entretanto ela é, também, urna época que abre à
Igreja possibilidades imensas de fazer o bem". -
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Entre a MM e a Laborem Exercens ternos de colocar o marco divisório
do Concílio Vaticano II, que .. não se reuniu para condenar erros". A época
das grandes condenações tinha passado. Pio XI na Divini Redemptoris fulminara solenemente o comunismo ateu. Pio XII, na Mensagem por ocasião do
59 aniversário da Guerra (1-11-44), diz que "baseando-se o capitalismo nesses
falsos conceitos para arrogar-se um direito ilimitado sobre a propriedade,
sem se subordinar às exigências do bem comum, a Igreja o condenou como
contrário à lei natural". O Concílio, apenas em dois passos, apresenta textos
mais explícitos. Na Gaudium et Spes, nq 65: ''Devem ser acusadas de erros ...
as doutrinas que subordinam os direitos fundamentais das pessoas particulares e dos grupos à organização coletiva da produção". E na Lumen Gentium,
n9 36: ~·com razão se rejeita a infausta doutrina que pretende construir a so
ciedade, sem ter em conta a religião, e que impugna a liberdade religiosa dos
cidadãos".
E assim chegamos, finalmente, à Laborem Exercens, que tem como tema
central o trabalho humano, mediante o qual "o homem deve procurar o pão
cotidiano e contribuir para o progresso contínuo das ciências e da têcnica".
Diz o Papa que, mais ainda do que ao trabalho, deseja dedicar o seu doeu·
menta ao homem. "visto no amplo contexto dessa realidade que ê o trabalho". E quer fazê-lo "em conexão orgânica com toda a tradição" da doutrina
da Igreja, embora ressalte que seu propósito não é tanto "coligir e repetir o
que já se encontra contido nos ensinamentos da Igreja" e sim upôr 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". E acrescenta o PontífiCe: "A razão está em que a Igreja- vale a pena
acentuá-lo desde já- acredita no homem".
Partindo da distinção entre o sentido objetivo e o sentido subjetivo do
trabalho, refere-se o Papa ao conceito de .. rnercadoriaH que o trabalho assume dentro de "várias correntes do pensamento", e alude diretamente a .. di·
versas formas de capitalismo" e a "diversas formas de coletivismo", para
concluir que"o perigo de tratar o trabalho como uma "mercadoria" sui generis ou como uma "força" anônima necessâria para a produção (fala-se mesmo em "força-trabalho") "continua a existir ainda nos dias de hoje". Reconhece o Papa: ''Desenvolveram-se diversas formas de neo capitalismo ou de colétivismo". Mas, apesar disso, ..deixaram persistir injustiças flagrantes ou criaram outras novas". e por conseguinte ..importa reconhecer que o erro do primitivo capitalismo pode repetfr-se onde quer que o homem seja tratado, de
alguma forma, da mesma m~meira que todo o conjunto dos meios materiais
de produção, como um instrumento e não segundo a verdadeira dignidade de
seu trabalho". Mais adiante observa que os pobres "aparecem, em muitos casos, corno um resultado da violação da dignidade do trabalho humano".
Na 3' parte, que contém o núcleo fundamental da encíclica, ocupa-se o
Papa do conflito entre trabalho e capital na fase atual da história, o grande
conflito que começou "na época do desenvolvimento industrial e em ligação
com ele". "Tal conflito foi originado- escreve o Papa- pelo fato de que os
operários punham as suas forças à disposição do grupo dos patrões e empresários, e de que este, guiado pelo princípio do maior lucro da produção, procurava manter o mais baixo possível o salário para o trabalho executado pelos operários".
Este conflito sócio-econômico transformou-se no "conflito ideológico entre o liberalismo, entendido como ideologia do capitalismo, e o marxismo,
entendido como ideologia do socialismo científico e do comunismo•! e
apresenta-se como .. luta de classe programada". A posição da Igreja permanece, entretanto, a mesma, afirmando o "princípio da prioridade do "trabalho" em confronto com o "capital". Esse trabalho é armazenado num "banco", que é a propriedade privada ... E apropria~se disso mediante o trabalho e
para poder ui teriormente ter trabalho". O trabalho está, pois, no início de tu·
do. "Esse instrumento gigantesco e poderoso - qual é o conjunto dos meios
de produção, cOnsiderados, até certo ponto, com sinônimo de "capital" nasceu do trabalho e é portador das marcas do trabalho humano. "De modo
que, a rigor, não podem opor-se "capital" e "trabalho", pois "a antinomia
eJ1tre trabalho e capital não tem a sua fonte na estrutura do processo de produção, nem na estrutura do processo económico em geral". O conflito existe
quando os homens dão prioridade ao capital, levados pela "atração imediata
e mais forte daquilo que é material". Esse erro, do capitalismo e·do liberalismo primitivos, "pode voltar a repetir-se ainda'', se se "partir das mesmas premi~sas tanto teóricas como práticas".
Repetindo a velha lição da Igreja sobre a legitimidade da propriedade
privada, lembra o Sumo Pontífice que esse princípio "diverge radicalmente do
programa do coletivismo, proclamado pelo marxismo e realizado em vârios
paises do mundo", mas "difere também do programa do capitalismo, tal
como foi posto em prática pelo liberalismo e pelos sistemas políticOs que se
jnspiram no mesmo liberalismo". E segue-se um dos passos mais importantes
6
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da encíclica, indispensável para perfeita compreensão do ensinamento oficial
da Igreja sobre a propriedade pifv""'ãda: ••Neste segundo caso, diz o Papa
referin-do-se ao capitalismo, 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 contrârio, sempre o entendeu no
contexto mais vasto do direito comum de todos a utilizarem os bens da
criação inteira: o direito à propriedade prh•ada está sUbordinado ao direito ao
uso comurn. subordinado à destinação universal dos bens". Por isso, "continua sendo inaceitãvel a posição do capitalismo "rígido", que defende o direito exclusivo da propriedade privada dos meios de produção, como um "dogma" intocável na vida económica". Insiste o Papa~ "O princípio do respeito
do trabalho exige que tal direito seja submetido a uma revisão construtiva,
tanto em teoria como na prãtiCã". Indica o Papa, como um dos caminhos
para o correto exercício da propriedade, a .. socialização", mas logo admoesta
que "'o sim-ples fato de os meios de produção passarem para a propriedade do
Estado, no sistema coletivista, não significa só por si, certamente, a usódalização" desta propriedade. Esta só existirá -quando todos puderem de fato
considerar-se "co-ptoprietários" do grande banco de trabalho, cujo acesso estâ aberto a todos. E conclui o Papa voltando ao ponto inicial: "O Trabalho,
em certo senttdo, é inseparável do capital e não tolera, sob nenhuma forma,
aquela antinomia".
Na 4~ parte, estuda o Papa o direito do ti"abalho dentro do contexto mais
amplo dos direitos humanos, e faz uma distinção esclarecedora entre o dador
"indircto" e o dador "direto" do trabalho. '"Ê o Estado, efetivamente, que
deve conduzir uma justa p-olítica do trabalho". O Papa aborda o problema do
emprego, do salário, dos sindicatos, do trabalho agrícola, da pessoa deficiente e da emigração. E na última parte, estabelece o Papa os elementos para
uma espiritualidade do trabalho, que é .. participação na obra do Criador".
Cristo foi homem do trabalho, e todo_homem, mediante o trabalho, participa
da Cruz e da RessurreiçãO, porque "todo trabalho, seja ele manual ou intelectual, anda inevitavelmente unido à fadiga. E a partiCipação da ressurreição de
Cristo faz-se ri través da expectativa escatológica, que é a-esperança do cristão.
Mas o Papa adverte que, '"embora se deva cuidadosamente distinguir 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 re-Ino de Deus".
Eis aí, senhores, em linhas amplas e esquemáticas o roteiro da evolução
do pensamento social da Igreja, desde a Rerum Novarum até a Laborem Exercens, apontando ao mundo, com autoridade e segurança, os caminhos para a
superação do conflito que, entre as ideologias extremistas, entre o capital e o
trabalho, entre os regimes políticos e o homem, aflige a civilização de nosos
dias. A Rcrum Novarum abriu caminhos novos, porque representou uma luz
nas sombras dos grandes confrontos e perturbações nascidos com a revolução
industriaL Com ela nasceu o próprio Direito do Trabalho, que é hoje uma
conquista entre os países mais desenvolvidos do mundo.
Para todos os cristãos, para todos os homens de boa vontade, a voz do
Sumo Pontífice soa como um apelo a que, depondo nossos preconceitos, nossos radicalismos, nossas velhas opiniões cristalizadas, meditemos com imparcialidade e abertura, deixando-nos impregnar por este sentido de paz e de
concórdia que devemos levar às estruturas sociais para podermos transformar o progresso material em bem-estar social, a riqueza- dividida e participada - em acesso, oferecido a todos~ para um nível de realização peSsoal,
que se identifica com a felicidade de cada um de nós e dá razão de ser à própria vida. Isso faremos se, como destaca o Papa em seu documento, acreditamos no homem, como a Igreja nele acredita.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pesidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Valdon Varjão.
O SR. VALDON VARJÃO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não deveria constituir motivo_de preocupação nossa tecer comentários
sobre aspectos eminentemente administrativos, principalmente quando a relevância deles impõe ao administrador cioso de sua função, uma vigilância
permanente no sentido de evitar acontecimentos reprováveis e de conseqüências até fatais.
Retiro-me ao estado em que se encontram as estradas rodoviârias do leste de Mato Grosso, que pela importância de que se revestem como único
meio de acesso a uma extensa região produtora, que tem nelas, também o único meio de escoamento de sua produção, mas que se encontram em estado deploráveis, chegando mesmo a interromper o trânsito entre Barra do Garças e
a capital do Estado, exclusivamente pela escúria dos responsáveis pelo setor
vt~rio em nosso Mato Grosso.
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O_ problema atingiu tal gravidade que na semana passada, na BR-070,
uma carreta foi tragada pelas águas do rio Barreiros após tei" a ponte sobre a
qual passava ruído, levando em sua queda o veículo e um de seus passageiros
que desapareceram e não foram encontrados.
O lamentável é que a ponte que agora interrompe mais uma vez o trânsito há muito que se apresentava perigosa, sem contudo despertar nos responsáveis pela manutenção de nossas estradas a necessária atenção para
recuperâ-la, pois construída de madeira em 1952, pela prefeitura municipal de
Barra do Garças, na gestão do prefeito Raimundo Melo, pela intensidade do
trânsito, teve uma duração além do que era de se esperar, relegada que foi aos
azares dos agentes climáticos, sem qualquer ação que reforçasse a sua base e o
seu lastro, e mesmo sem qualquer aviso da capacidade ~e peso a suportar,
num verdadeiro desafio aos desígnios da sorte que agora se ausentam e vitimam um desses anónimos caminhoneiros que cortam as estradas brasileiras,
na preciosa missão de fazer circular nossa riqueza.
O acidente, por si só de suma gravidade, assume proporções bem mais
sérias, quando se sabe que a BR-070 se tornou uma estrada de ninguém.
O órgão estadual justifica sua omissão alegando que aquela via é uma
BR e portanto sob a responsabilidade do DNER. Este, por sua vez, entre nós,
é um ilustre desconhecido, um estranho em nossas paragens e se não fosse
pela extensão da rodovia BR-070 até dirí3mos que desconhecendo a sua existência e importância para nossa região.
Estamos, Sr. Presidente, num dilema: na estiagem é a poeira com buraqueira constituída das intermináveis costelas-de-vaca em sucessão constante,
que retarda a viagem e sobrecarrega o transporte de modo refletir onerosamente nos preços locais. Quando chegam as chuvas são as pontes caindo elevando em sua queda veículo e condutor, os bueiros, as barreiras desabando,
os atoleiros retendo os veículos dias e dias, até que o sol compadecido resseque a estrada e permita o prosseguimento da viagem.
A BR-070, senhores, pode bem se constituir em via de grande importância se devidamente il}tegrada ao sistema viãrio do Estado e do País.
À sua margem hoje são encoritrados inúmeros projetes agropecuários,
com a produção bem significativa, pois a qUalidade daquele cerrado atroxeado tende para o fértil massapê, onde até o café vem demonstrando perfeita
adaptaç-do, sem o perigo das geadas e das prolongadas estiagens de outras regiões.
Além disso o seu trajeto constitui uma opção de acesso em menor distância aos centros consumidores, além de contribuir para a integração de uma
vasta área ao contexto produtor do País.
Por tudo iss_o_necessâri6 que o órgão encarregado da política viâria do
País procure incluir a BR-070 em seu programa de assistência e recuperação
das rodovias, a fim de que não passe a integrar o famigei'ado partido QPMQuanto. Pior Melhor.

E quando se dispor a olhar pela BR-070 que estenda tal atenção às nossas demais rodovias pois a Gnmde Barra_ do Garças é hoje um indiscutível
pólo produtor que já nos deu o título de maior produtor de arroz de sequeiro
do mundo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
O SR- LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Retorno, de novo, hoje, a esta tribuna, para uma breve comunicação,
que julgo oportuno trazer ao conhecimento desta Casa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Realizou-se no Recife, o 21 I' Congresso Brasileiro de Oftalmologia, entre
18 e 22 de outubro.
Compareceram cerca de 1.300 oftalmologistas, inclusive especialistas de
vários países, destacando~se, entre eles, o Doutor Benjamim Boyd, do Panamã, e Jules François, da Bélgica.
Participaram desse Congresso, o Professor Hilton Rocha, Presidente da
Fundação Hilton Rocha, de Belo Horizonte, e seu Assistente, Dr. Christiano
.Sarsante.
Essa magnífica Instituição já grangeou reputação internacional, pela alta
categoria dos serviços que presta, além da notável expansão das suas atividades científicas e tecnológicas, no âmbito das pesquisas e do ensino especializado das disciplinas oftalmológicas. Mantendo um hospital modelar e dispondo
dos_ mais sofisticadOs equipamentos, a Fundação se orgulha do seu excepcional "staff' de médicos especializados e técnicos, e também desenvolve uma
programação filantrópica de grandes proporções, a serviço dos segmentos
menos favorecidos da população carente.
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O Professor Hilton Rocha teve uma destacada atuação no 2111 Congresso
Brasileiro de Oftalmologia e recebeu o título de Professor Honoris Causa da
Universidade Federal de Pernambuco.
Ontem, o Presidente da Fundação Hilton Rocha e o seu assistente, Pro·
fessor Christiano Barsante, foram homenageados com um jantar pelo Minis·
tro Leitão de Abreu, ao qual compareceu, entre outras ilustres personalida·
des, o Presidente Aureliano Chaves de Mendonça.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (_Muito bem/ Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a rresente sessão, designando para a próxima, a seguinte

Ordem do Dia-lContinuação da Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
49, de 1981 (apresentado pela Comissão de Fiminçéis como conclusão de seu
Parecer n9 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo),
que autoriza o GovPrno do Estado do Mato Grosso do Sul i -realizar operação de emprêstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões
de dólares americanos), dcstinad·;s ao Programa de Investimentos do Estado,
tendo
PARECERES, sob nos 362, 663, 664 e 987, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça -JP pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; }P pronuncia·
mento: favorável à emenda nll I da Comissão de Finanças, com voto vencido,
em separado, do Senador Mendes Canale; e
-de Finanças- 2P pronunciamento (em virtude de documentação ane·
xada): apresentando emenda n9 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon; JP pronunciamento: ratificando
parecer anterior, com voto vencido dos Senadores José FrageJli, Saldanha
Derzi e Affonso Camargo.

-2Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Ecoriomia como conclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 13 e 14, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorável.

-3Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corria 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 Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munic(pios, favorável.

-4Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre·
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de! Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen·
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

-5Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 3&, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como co-riclusão 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 montan-te de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n's 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constifuiç-ão e Justiça, pela constitucion~alidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.

Sábado 24 5761

-6Votaçào, cm turno único, do Projeto de Resolução nv 88, de 1981 (apre.
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nQ 594,
de 1981). que autoriza a Escola ~uperior de Educação Física de Goiâs a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito·
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
P .RECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-7Votação, em tu mo únicó,-áà-P-rOjeto de Resolução n~ 101, de 1981 (apre·
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 675,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (ceilto 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 Justir;a. pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.

-8Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 60, de 1981 (apre·
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de I 981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 397, de 1981. da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

-9Votação, 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 Munidpios, favorável.
-10Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n11 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 cen·
ta vos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 714, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-11Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 90, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 608,
de 1981, com voto vencido do Senado 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
PARECERES, sob n's 609 e 988, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale; e
-de Economia- 2'~ pronunciamento (reexame solicitado em plenário):
ratificando o parecer anterior.

-12Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 18, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv 66, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira a elevar em
Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 67 e 68, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e
-de Municípios, favorável.

-13Votação-, em turno único, do Projeto de Resolução n9 85, de 1981 (apre..
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de.seu Parecer n9 488,
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de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar em
Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua
divida consolidada. tendo
PARECERES, sob n•s 489 e 490, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
-14Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 89, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 599,
de 1981, com voto vencido, em separado, do Senador José fragelli e voto
vencido dos Senadores Luiz Cavalcante e Alberto Silva), que autoriza aPrefeitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em Cr$
21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta
cruzeiros) o montante de sua dívida cQnsolidada, tendo
PARECERES, sob n's 600 e 601, de 1981, das Comissões:
-de Co_nstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorâvel.

-15Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 115, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 763, de
1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a_realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS: 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norte-americanos), destinada ao programa de investimentos
do Estado, tendo
PARECER, sob n• 764, de 1981, da Comissão.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalídade e juridicidade.

-16Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9106, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 690,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tamboril (CE) a elevar em
CrS: 7.522.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 691 e 692, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, Pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorável.

-17Votação, 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.

-ISVotação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Louríval 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.

-19Votação, 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 particif:iação de representante dos empregados e
emP,resários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).

-20Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado HQ Nordeste é Vitimado Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado· no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 1981.

-21Votação, 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 Senadon• 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras provi:..
dências.
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-22Votação, 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 auxilíares de ensino, e dá outras providências, tendo -- PARECERES, sob nos 654 e 655, de 1981, das Comissões:
.....-.de Constituição e Justiçd, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Educação e Cultura, favorável.

-23Votação, 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 SUDA M, 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 vep.cido do Senador José
Lins;
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças. favorável.

-24Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n•
357, de 1979, do Senador Orestes Quêrcia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob 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.

-25Votação, em primeiro tu'rná (apreciaçãO preliminar da constitucionalidade, nos_~~rmos _do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena~ o 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 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça. pela inconstitucionalidade.

-26Votação, em prímeiro turno (apreciação preJiminar da const•tuciónalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do p .. -::.:.v Je Lei do Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isc -ta do Imposto de
Renda o 1.39-salário, tendo
PARECER, sob no 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

-'"27Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e j~ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Let do Senado 09 163, 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.

-28Discüssão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de· Economia como conclusão de seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob 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. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 minutos.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU CARDOSO NA SESSÃO DE 16-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Fala-se muito na truculência do nosso Regimento, e notei, na sessão de
hoje, que eu estava inscrito porque me inscrevi ontem, que houve uma interposição de inscrição antes da hora em que eu falava.
Sr. Presidente, mas traduzo isso: como já falei algumas vezes, esta semana, e como outros oradores também já usaram da palavra mais de duas vezes
esta semana, não tinham o direito de entrar na minha frente porque já falaram mais de duas vezes esta semana, o que ocorreu comigo. Portanto, tinha
que ser depois.
Por conseguinte, o Regimento é muito liberal. Sr. Presidente, não estou
criticando a Mesa~ a liberalidade do Regimento.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Registro o aparte de V. Ex•, partindo de
quem ocupa um lugar destacado na Mesa. t;: Vice-Presidente da Casa; se por
acaso faltar o nosso Presidente, V. Ex• assumirá e passará a dirigir a Casa até
o fim como Presidente da Casa; isso se o Presidente faltar, se for convidado
para ~er Embaixador, ou outra coisa qualquer, então V. Ex• serão dirigente
da Casa, e se declara contra essas coisas todas.
Foi V. Ex' quem falou, mas ê preciso que se repita, aqui, porque outros
podem pensar que fui quem falou e vir, aqui, amanhã, com um discurso, aí,
entram pelos devãos do Regimento - depois de falar várias vezes esta semana, a hora que quiser - vêm af e põem banca, lêem e fazem comentários
sobre coisas que eu havia dito.
Foi V. Ex•, como Vice-Presidente da Casa, quem disse isso.
Mas, Sr. Presidente, o assunto que me traz à tribuna, e que vou deixar
para o fim de minha comunicação, agora, ê o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Com a devida permissão de V.
Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Na verdade, houve um lapso,
conforme eu estava comentando aqui com o nobre Senador Paulo Brossard,
porque V. Ex• está justamente no poço, como costumamos dizer aqui, e s6 falaria depois do último orador. E, agora, foi que notei, porque estaria inscrito
o Senador Leite Chaves. Mas como o nobre Senador Leite Chaves não estava
presente, tive a honra de oferecer a palavra· ao V. Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, é liberal o nosso Regimento; felizmente, Sr. Presidente, e por isso querem mudar o ritmo regimental.
Hoje, no fim da sessão, não vou abordar esse assunto de início, mas
aborda-Ic-ei de passagem e, na próxima semana, voltarei a tratar do assunto,
várias vezes, porque essa luta minha, pelo cumprimento regimental, não ê
apenas por essas falas, não ê apenas por isso que se cumpre o Regimento,
deve-se cumprir o Regimento, sim, ê atendendo aos seus mandamentos; ê vir
para a sessão e votar.
Os trinta cruzeiros, Sr. Presidente, poderíamos reduzir isto a vinte e cinco. Não sei até se a trinta cruzeiros, por ail6, para cada Senador, não seria
caro para o povo, para todo o povo, inclusive para Maria que nasceu agora
na maternidade, ali na Santa Lúcia. Ela nasceu hã apenas uma hora e quinze
minutos, com esse tempo de vida ela já estã pagando esses trinta cruzeiros.
Então, são todos os brasileiros .que estão pagando isso, inclusive os que
estão nascendo. Os brasileiros nascem e já estão devendo. Esta é uma terra de
empréstimos, porque ao nascer já se está devendo trinta cruzeiros, só para pagar o Senado Federal.
O Sr. Passos Pôrto - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não, nobre Senador.
O Sr. Passos Pôrto -Acho até caro, trinta cruzeiros por ano para cada
brasileiro. Eu mesmo, cm reuniões da Mesa do Senado, tenho dito sempre
que o Senado não deveria ter uma Gráfica, não deveria ter o PRODASEN. O
Senado deveria ser uma instituição sem esses órgãos correlatas.
O SR. DIRCEU CARDOSO -

No fim vão dar razão a quem luta.

O Sr. Passos Pôrto- Acho que o Senado, em Brasília, e evidentemente
estou dizendo isso, sem qualquer acusação à boa administração do PRODASEN, dos serviços que ele presta, e à Gráfica que, de certa forma, cobriu uma
lacuna, que era o Departamento de Imprensa Nacional que não podia nos
dar o Diário do Congresso em dia; então, coino dizia, aqui em Brasília o que
ocorreu foi o seguinte: é que o Senado, hoje, _parece mais uma indústria do
que uma instituição parlamentar. Vivemos hoje, aqui, realmente, num grande
parque industrial. :E: uma Casa ampla, cheia de obras, que vão se sucedendo a
cada administração; temos hoje, aqui,- um grande empório industrial, que começa lã na Câmara, vem pelo seu .. metrô" e vai terminar lá na Gráfica do Senado. Temos hoje, aqui, um grande parque industrial, onde, por isto mesmo,
não se ressalta o grande objetivo da instituição parlamentar, que é o Plenário,
que são as suas ConlissõCs, as discussões, o debate e a votação, porque o Senado, em Brasília- pelo menos no Rio de Janeiro não era assim- o Palâcio
Monroe existia para os Senadores e o Palãcio Tiradentes para os Srs. parla~
mentares. Esses órgãos de infra-estrutura que vieram - dizem -para facilitar o exercício do mandato, acho que eles não cumpriram a sua finalidade.
Estamos ainda vivendo a escassez de informações- o Senador não as teme de uma certa forma abastardou-se a instituição parlamentar, pOrque ela ficou como se fosse um grande parque industrial, onde se vem de lã, se vai até
câ, temos hoje um serviço mêdico que ê um hospital, preso à instituição. Por~
tanto, vivemos hoje, aqui, dentro de uma grande comunidade, quando bastaria que vivessem somente os Senadores, os servidores do Senado, a Câmara
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também com seus servidores. Era a observação que gostaria de fazer, nesta
tarde, aproveitando o discurso de V. Ex•, num final de semana legislativa.~
uma opinião pessoal.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Opinião pessoal, não! t: a opinião do
Vice-Presidente da Casa. Foi o Vice-Presidente da Casa quem deu esta opinião.
O Sr. Passos Pôrto- Não. Estou falando aqui como Senador, como observador antigo da instituição e um homem apaixonado pela instituição parlamentar. Acho que, em Brasília, n6s nos desvirtuamos um pouco, porque ficamos nos dedicando muito a Clube do Congresso, Hospital, a Grãfica, enfim, a outras coisas que não são a finalidade única que era a instituição parlamentar.

Hoje, o Juiz da 4• Vara da Fazenda Pública de Brasília, Dr. Renan Bittencourt, deferiu o despacho colocando na rua sete famílias de um aglomerado de 50 casas da SHIS - Sociedade de Habitações Interesse Social do Governo do Distrito Federal.
Essas casas, e este o motivo da minha comunicação primeira, depois vou
voltar ao caso que estávamos tratando; essas casas vêm sendo ocupadas, hã
cerca de 18 meses, por 50 famílias, e têm debaixo do seu telhado centenas de
criancinhas; têm 800 pessoas· nessas cinqílenta famflias. Pois bem, essas casas
da SHIS, construfdas -como diz aqui o Secretârio de Serviço Social- para
atender pessoal de baixa renda, o que é a função e objetivo dessa construção,
essas casas estavam abandonadas, ali, fechadas, há 18 meses, um ano e meio.
Gente sem teto que dormia debaixo das pontest amontoadas em casebres, na
periferia de Brasília, nos arredores de Brasilia, passavam por ali e viam casas
construídas com o dinheiro do povo, com verbas votadas aqui pelo nosso glorioso Senado, de empréstimos, de créditos abertos em quantidades violentas,
aqui, para Brasília. Pois bem, essas famílias que passavam por lã e voltavam
para os seus casebres, para os seus tugúrios, verificaram que durante 18 meses
pei-ffiã:iieciam fechadas as casas. Então, houve de fato uma invasão; invadiram e ocuparam as casas.

O Sr. Alexandre Costa- Senador Dirceu, eu desejava dar um aparte a
·V. Ex• Vim do gabinete para isso.·,
,

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não.
O Sr. Alexandre Costa - Como diria, ou plagiando o Senador Paulo
Brossard: Pelo amor de Deus, qual é o parque industrial que tem o Senado
Federal? Será que serviço médico é parque industrial ero algum lugar do mundo"? E poderia deixar de existir um serviço médico, que o Senador Passos Pôrto intitula de hospital, numa Casa que tem 36 médicos? Poderia deixar de
existir? Será que o PRODASEN, que serve somente ao Senado Federal, é
parqUe industrial de alguma coisa? Meu Deus, eu tenho aprendido tanto! Hã
pouco tempo, aprendi que cebola era produto de subsistência! E agora vim
aprender que serviço médido e PRODASEN, também, são parque industrial!
Nem a gráfica é parque industrial. A grâfica é um órgão que serve ao Senado
Federal, que imprime três jornais e, se não fora a sua existência, não poderíamos funcionar como Poder Legislativo, onde somos obrigados a publicar
tudo o que dizemos~ tudo o que fazemos, as leis que legislamos. Meu Deus do
céu, o que é isso"? Onde é que nós estamos? Desmoralizar o Senado é isso, não
é V. Ex• pedir verificação, ou se comparar o Senado do Rio de Janeiro com o
Senado de Brasília, quando o País tinha 40 milhões de habitantes e hoje tres
vezes mais, que comparaçãol Eu pasmo, pasmo de aprender tanta coisa brilhante nestes últimos dias, nesta Casa. Jâ se confunde obstrução com verificação.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Muito bem!

O Sr. Alexandre Costa- Obstrução nunca foi pedido de verificação, em
lugar nenhum do mundo. A obstrução ê feita como a Oposição tem feito nesta Casa, aliás, com muito brilhantismo, falando todos os men1bros da Opo-
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sição, tomando o tempo para que seja evitada a votação. Quando se é Maioria, e o PDS é Maioria, praticamente não existe obstrução, porque se aqui freqUentassem os 36 Senadores do Partido do Governo, os pedidos de verificação de V. Ex• de nada valeriam.
~ Muito bem! Muito bem, Senador.
O Sr. Alexandre Costa- Esta é a realidade. Mistura-se tudo, confundese tudo, e não creio nem que seja pOr mã fé que se pretenda confundir, talvez
por um desconhecimento ...

O SR. DIRCEU CARDOSO

O SR. DIRCEU CARDOSO ~ Mas um membro da Mesa não pode
desconhecer isso, não ê?
O Sr. Alexandre Costa- Eu o"ão entro nos detalhes, porque nada de pessoal me interessa. Discuto, em teSes, problemas do Senado Federal. O que eu
digo é que o Senado Federal, que tem trinta e seis médicos, não pode deixar
de ter um serviço médico, ou então, ele não é mais o Senado Federal, mas um
cabide de emprego de médicos. Um Senado Federal, ou um Congresso Nacional que é obrigado a irilPdmir lfêsjõinais diários, não pode deixar de ter a
sua gráfica, nem um PRODASEN, tão bem trazido para o Poder Legislativo
pelo Senador Petrônio Portella, porque se alguém diz que lá não se obtêm informações, é porque não as pede, ou não as sabe pedir. Sempre que pedi, eu
as consegui. Pode ainda não ser perfeito, ideal. Mas não é ideal só o PRODASEN; também não funciona como ideal o Poder Legislativo brasileiro.
O SR. DIRCEU CARDOSO~ A pergunta que V. Ex• me dirigiu, como
faz V. Ex•, na Mesa, também a passo àquele a quem ela é feita.
Gostaria de falar pelo menos nos dez minutos restantes, já que não vou
falar sobre a obstrução e relatar as cenas de ontem, ...
O Sr. Passos Pôrto- Eu sabia, nobre Senador_ Dirceu Cardoso, que a
crítica que fiz, de uma maneira genérica, às despesas do Senado Federal, que
o Senador Jutahy Magalhães disse que custou Cr$ 30,00 por ano, per capita ...
O SR. DIRCEU CARDOSO ~ A todos os brasileiros.
O Sr. Passos Pôrto- ... a todos os brasileiros, que eu achava alto, aproveitei a oportunidade para exprimir uma- observação de natureza pessoal, que
não está ligada à minha condição_ de Vice-Presidente do Senado, muito menos
de acusação ao Senador Alexandre Costa, que apenas foi um !\'-Secretário.
O SR. DIRCEU CARDOSO ~ Absolutamente, não houve acusação.
O Sr. Passos Pôrto- Não fiz acusação alguma ao Senador Alexandre
Costa, nem S. Ex• tem motivOS-maiores do que eu para defender o Senado.
O Sr. Alexandre Costa - E nem eu respondi como acusação, porque se
tivesse que fazê-lo, seria diferente.

O Sr. Passos Pôrto - E eu aceitaria a diferença.
O Sr. Alexandre Costa - Seria diferente, porque assuntos pessoais são
outra coisa. Mesmo porque não fui eu quem fundou o PRODASEN, logo
também não poderia ser um insülto pessoal; não fui eu quem fundou a Gráfica, logo não poderia ser; não fui eu quem nomeou 36 médicos, logo, não poderia ser nada contra mim. Falei em tese, em geral, contestando que serviço
médico nunca foi parque industria], em lugar nenhum do mundo.
O Sr. Passos Pôrto- O que eu dizia, nobre Senador- e repito- é que
entendo que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, deveriam, ao se
transferir para Brasília, ter serviço médico, ter serviços de infra-estrutura que
ajudassem o Poder Legislativo, como faz o Poder Judiciário. O Poder Judiciário também precisaria de 40 médicos, a Câmara de outros 40 ou 80 médicos, etc. Acho que tudo isso deveria exiSfír nos serviços médicos da cidade,
que deveriam dar assistência ao Senado, que também deveria ter lugar na Imprensa Ofidal...
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• não fez alusão a ninguém. Foi s~ó
um pensamento.

O Sr. Passos Pôrto - Só quis exprimir umil Observação, no sentido de
que entendo e penso, pelos anos que tenho aqui em Brasília, de que as duas
Casas se desviarain da sua atividade fundamental e ficaram mas -parecededicando-se a esse-parque industrial que temos aqui, de PRODASEN, que é
um órgão eficiente, da Gráfica, outro órgão eficiente, Serviço Médico, outro
órgão eficiente. Não quero que amanhã pensem que os estou acusando de
ineficiência, -apenas acho que esses órgãos não deveriam eXistir no Poder Legislativo. No Poder LegiSlativo deveriam existir o Senado e suas comissões
técnicas, seu plenârio, os Senadores e Deputados trabalhando aqui. E os serviços de infra-estrutura deveriam existir nas su·as âreas específicas, porque
Para isso é que existe Poder Executivo, e para isso que existem os órgãos específicos dentro da Administração Pública brasileira. Não fiz, de forma alguma, nenhuma acusação ao Senador Alexandre Costa; não falei, por exemplo,
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das Comissões quentes que- estão aí, na Ala Nilo Coelho e na Ala Alexandre
Costa, ...
O SR~ DIRCEU CARDOSO~ V. Ex• tem razão, o microfone de S. Ex•
é que está falhando no seu gabinete.
O Sr. Passos Pôrto - ... não falei nas dedicatórias, nas homenagens que
se fez aqui a Senadores vivos, não fiz acusação a ninguém. Fiz apena:s uma
análise do que deve ser um Poder Legislativo, como é em todos os países.
O SR. DIRCEU CARDOSO~ Veja, Sr. Presidente, que >ou como vento, aquele vento de tempestade: todas as vezes que falo neste Congresso, há
uma tormenta agitando os espíritos, trazendo contestações, etc. Mas, fico satisfeito, porque trago a idéia de renovação, de discussão, um princípio de debate, Sr. Presidente, e o Senado vive disso.
Portanto, V. Ex~ não fez ofensa nenhuma, não aludiu ao nobre Senador
Alexandre Costa, que todos nós admiramos pela sua magnífica administração, pelo que fez e realizou aqui nesta Casa, V. Ex• apenas fez restrições
aos gastos que o Senado tem com esses órgãos. Foi só o que V. Ex' falou.
Sr. Presidente, volto ao assunto: essas cinqüenta famílias ocuparam, essas casas construídas e deixadas pela SHIS há um ano e meio. E agora, a
SHIS, a Sociedade de Habitações para Interesse Social, está colocando cinqüenta famílias no olho da rua.
Cinqüenta famílias, Srs. Senadores, que têm crianças doentes, crianças
excepcionais, crianças que precisam de teta, crianças que precisam do abrigo
de um telhado, que viviam aí nos desvàos de portas, das pontes, em casebres
construídos de folhas de lata e até folhas de papelão. A SHIS colocou-as na
rua, sob a alegação de que então de fato, entraram sem ordem da SHIS, mas
essas cinqüenta famílias que ocuparam essas casas, são todas elas inscritas na
SHIS com cinco anos de espera- e estão aqui os documentos-, todas requerentes. Estão aqui todos os documentos das cinqüenta famílias, que os
trouxeram hoje. Não vieram encher essas galerias porque eu não quis e porque elas trabalham pelo sagrado pão de cada dia, não podem perder dia de
trabalho para vir em defesa de seus direitos.
Estão aqui, Sr. Presidente, 50 inscrições na SHIS; mas estão dispostasouça o Senado - as 50 famílias que ocuparam essas casas, e encontraram essas casas, às vezes, sem instalações sanitárias, fizeram, completaram essas instalações sanitárias, a perderem tudo isso, se a SHIS lhes der outras 50 casas,
em qualquer lugar de Brasília. A SHIS não quer, quer pô-las na rua.
A SHIS; uma sociedade de habitações do interesse social, quer pô-las no
olho da rua, que quer as crianças passem fome e frio, chuva, necessidades nas
noites frias daqui, quer pô-las no olho da rua r Têm 5 anos de inscrição, ocupam lá, mas desocupam desde que haja um entendimento e a SHIS lhes dêem
50 outras casas para habitarem: pagam tudo, não querem nada de graça. E
todas com currículo e com atestado de boa residência, são homens trabalha-.
dores que estão prestando serviços à Nação, à Pátria, a Brasília. Temos aqui 2
ou 3 ocupando as galerias, bem arrumados, não têm a gravata para a tribuna
de honra, só a gravata que não fez com que se assentassem ali, porque senão
viriam_ para ali, para a tribuna de honra do Senado, só isso.
Mas eles, que trabalham, cujas mãos calosas, Sr. Presidente, produzem
tantas gravatas para os grã-finos de Brasília e da administração pública desta
Capital, eles, ,que construíram tantas casas, não têm direito à casa; eles, que
construíram tantos conjuntos, não têm direito a um pedaço de telha sob o
qual se abriguem. E essa é a Sociedade de Habitações de Interesse Social. Interesse Social de quem?
Então, hoje, o Sr. Juiz pôs 7 famílias na rua. O Sr. Dr. Juiz, a esta hora,
está jantando com a sua família, tranqUilo, sereno, a família reunida ali, e ele
pôs ao deus-dará, ao vento, à chuva e à noite, sete famílias, para começar, no
olho da rua.
Então, Sr. Presidente, eles não querem permanecer lá. Digo mais: estão
dispostos a irem para outras 50 casas e assumem o compromisso de limpar as
casas que habitavam e deixá-las melhor do que as encontraram. É gente desse
gabarito, gente humilde desse gabarito. Não querem deixar depredada, limpam as casas, pintam as casas e deixam inclusive os melhoramentos que lá introduziram, desde que tenham outras casas para morar. Requereram à SHIS,
estão esperando ao relento, cinco anos para que a SHIS despache os requerimentos. Não são iflvasores que chegam agora não. Estão aqui com cinco anos
de requerimentos~ estão aqui há muitos anos; fabricaram muitas casas, Construíram muitos conjuntos, fizeram muitas coisas. Ocuparam essas casas, que
estavam desocupadas há 18 meses, casas da SHIS, Sociedade de Habitações
de Interesse Social, etc; etc. E tem até o nome do secretário, um nome muito
bonito, o Dr. David Boianowisky, Sr. Presidente.
Então, estão dispostos a pã.gar tudo. Não são homens aventureiros e
nem ass.al1antes, Sr. Presid(mte, são homens que trabalham. Está aqui a
menção das profissões de todos. Eles limpam tudo, deixam a casa como não
as encontraram, limpas etc. Sr. Presidente, será que não podia haver um en-
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tendimento? O nosso-Ilustre Presidente da Comissão do Distrito Federal não
está presente, mas isso é assunto aqui dessa Comissão, que deveria chamar o
Secretário aqui para tentar resolver esse problema. Vão pôr 50 famílias na
rua, 500 crianças, Sr. Presidente. São 800 pessoas, famílias grandes, todas
famílias grandes, a família pobre é uma família numerosa, postas na rua. Então, devia haver um entendimento para que eles pudessem ficar, esses pobres
brasileiros, Sr. Presidente, que não tendo gravata estão lá nas galerias ouvindo. Isso até me emociona, Sr. Presideriie. Cã.Sas desocupadas há um ano e
meio, eles requereram há 5 anos e estão esperando pela casa desocupada, e o
Sr. Boianowisky sem decidir, há um ano e meio e não atendeu. E agora pôs na
rua 7 famílias, começou o desmoronamento:
Sr. Presidente, hoje, o PreSidente da Comissão está até um pouco desavindo comigo, não está presente- aliás na pauta consta três discursos de S.
Ex', três pedidos de transcrição, nos Anais, de discursos de S. Ex', coisas importantes que, infelizmente, não podemos tratar esta semana. São transcrições muito bonitas, discursos muito bonitos, lindos, maviosos e tal, que
não pudemos ouvir. E tem 21 processos de empréstimos e mais outras coisas,
outras filigranas do Regimento. Mas, parece que a Comissão, até hoje, este
ano, reuniu-se uma ou duas vezes apenas.

O Sr. Passos Pôrto -

Exato.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Uma ou duas vezes só. Comissão do
Distrito FederaL Não sei se a Comissão do Distrito Federal é a Comissão do
Rio de Janeiro ou se é daqui. Não sei, estou meio confuso, não sei.

O Sr. Passos Pôrto -

E. daqui.

O SR. DIRCEU CARDOSO-!:: daqui. Ah! Então é daqui, é Brasília,
Comissão do Distrito Federal, esse tempo todo sem se reunir.
V. Ex' é da Comissão?

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto. Fazendo soar a campainha.)
O SR. DIRCEU CARDOSO - Vou concluir, Sr. Presidente.
O Sr. Passos Pôrto- Se V. Ex' me permitisse, eu gostaria de aparteá-Io.
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• sempre, às vezes, não deixa que
eu fale muito, mas eu permito o aparte a V. Ex'

O Sr. Passos Pôrto- Eu queria Prestar a V. Ex' algumas informações,
pela minha condição de ex~ Membro da Comissão do Distrito Federal...
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Ah! Bom.

O Sr. Passos Pôrto - ... e dizer a V. Ex' o seguinte: primeiro, a Comissão do Distrito Federal não seria o órgão adeqUado.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não. \ias para um entendimento, cha·
mar o Secretário?

O Sr. Passos Pôrto- A Comissão do Distdto Federal é um órgão técni~
co da Casa para examinar assuntos de Brasília. Porém, por uma deformação,
tem servido aqui para isto: para apredar as aspirações.
O SR. DIRCEU CARDOSO - !::..
O Sr. Passos Pôrto- Mas, como não há representação política no Distrito Federal, ela, de uma certa forma, tem feito essa representatividade. E
acho que está certo, V. Ex' encaminhe e solicite que a Comissão do Distrito
Federal examine.
O SR. DIRCEU CARDOSO -

!::.

O Sr. Passos Pôrto - Então, eu queria dizer o seguinte: a SHIS, que é a
Sociedade de HabitaçãO de Interesse Social_, é_ umaautarquia subordinada à
Secretaria de Serviços Sociais, que ViVe de reCurSos do BNH e recursos públicos para financiar a construção de casa-s-POpulares Pai-a os serVidores do complexo administrativO do Distrito Federal e também para o pessoal de baixa
renda. Estou achando meio estranho, porque eles obedecem a normas gerais
de ocupação de casas, porque eles são tambêm uma entidade financiadora,
recebem recursos e têm que pagar esses recursos. Mas, a denúncia que V. Ex•
traz deve merecer todo apreço e acatamento da Comissão e vou diligenciar
junto ao nobre Senador Lourival Baptista, que é o Presidente da ComiSSão do
Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto - Fazendo soar a campainha) Apenas gostaria de lembrar que já são 18 horaS e 30-Iri.inutós; estamos no _(i~
nal da sessão e o CongressO estã cOnvocado para as 18 horas e_30 minutos.
Portanto conseguinte, solicito a V. Ex' que co"nclua o seu discurso.
O SR. DIRCEU CARDOSO -!amos tratar do assunto, mas por causa
da urgência do despejo, hoje cJeferido pelo Juiz da 49 V_ara da Fazenda, é mais
importante do que a queixa de que vou falar.
Ontem, aqui nesta Casa, verificaram-se alguns acontecimentos graves
entre mim e a Mesa. Mas acutilado por todos os lados e de todo jeito, tenho
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respondido na melhor das minhas intençõés. Não quero prejudicar a imagem
do Senado e nem a estou prejudicando. Quero crer que a minha luta é pelo
engrandecimento da Casa. Não quero nem que a Mesa, de maneira alguma,
se rebaixe ou sofra um julgamento por nada. Agora vou confessar, sr. Presidente, já que estou vendo os filtros que vêem- sei de onde estão vindo- os
filtros tendenciosos; então a coisa vai amargar de segunda-feira em diante,
outra vez. Sr. Presidente, os fi~tros que estão me promovendo -até em declarações -em jornais- quanto a minha posição! Não tenho de que me arrepender de nada~ o que fiz está feitot
Assim, Sr. Presidente, tratarei o assunto na reuinião de segunda-feira, já
que o tempo nã<? me permite. Agradeço a V. Ex• a tolerância. Mas segundafeira volto ao assunto, dizendo apenas isto: ê preciso que a Casa medite, num
instante de sereOidade, Uma pequena grandeza que houve. Se não quiser reconhecer isto, para mim é a mesma coisa; voltamos à lei da selva: _e. a mesma
coisa para mim. E que cessem os filtros.
Há dias, Sr. Presidente, o Sr. Presidente efetivo da Casa quis ir ao meu
gabinete, mas lhe disse: uNão, Sr. Presidente, não quero que V. Ex' venha
aqui, não quero que o ~r. se rebaixe em vir dar satisfação aqui no meu gabinete". Nunca disse isso a ele. Atê saí do Gabinete para não receber S. Ex' Mas é
preciso que os filtros acabem, porque senão vamos acabar com os filtros.
(Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR~
REIRA NA SESSÃO DE 19-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA.DOR, SERIA PUBLICADO POSTERiORMENTE.
O SR. EVANDRO CARREIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
O Brasil possuí no Extremo Oeste uma fortaleza, um baluarte, que fora
implantado há 300 anos atrás pelos portugueses na sua perspectiva visionária
de um Brasil imenso, grandioso carregando canhões de lO toneladas até Tabatinga, extremo-oeste, c_onfinando praticamente com a Serra de Contamana,
guardando a entrada do Maraftóin, do Rio Amazonas em Território brasileiro.
Este baluarte, Sr. Presidente, tem estado sob o comando de oficiais do
Exército Nacional, do maior gabarito, todos eles empregnados do melhor patriotismo e da maior intimidade com aquela região agreste, nativa e distante.
Tabatinga hoje já não é mais aquele humilde fortim de 11 fuzis, a que se
referira Jarbas Pass3.ririho, por oCasião de uma interlocução mantida conosco. Hoje Tabatinga possui um Batalhão Especial de Fronteira com mais ou
menos mil homens; jà é um centro de comércio e de indústria, confinando
com Letícia, outras cidades importantes no território colombiano e com a cidade de Ramón Castillo, no território peruano. E, portanto, uma ãrea de
fronteira trípla onde se faz necessária uma autoridade, um comandante miliw
tar perfeitamente__iritegrado naquela respo_nsabilidade, não só de Comandante
mas também de diplomata, pois hoje múltiplos interesses convergem para
aquela área, ocorrendo atritos de toda natureza, chegando-se a dizer que talvez sejam, hoje, Tabatinga e Letícia a encruzilhada do tráfico de cocaína na
América do Sul.- o que ainda não está provado. Mas o fato é que já foram
supreendidos vários -cOntrabandistas na área. Há bem pouco tempo o Superintendente da Polícia Federal, no Estado do Amazonas, o Sr. Ivo Americano, fora afastado de suas funções para que o seu departamento investigasse,
com maior liberdade, o seu comportamento dianta da acusação de ter recebido 18 milhões de cruzeiros para libertar o chefe de uma quadrilha de contrabandista de cocaína.
Sr. Presidente, Tabatinga não foi feliz com o atual comandante militar,
que deve ter sob seus ombros a grave responsabilidade de resguardar os intew
resses nacionais naquela área. Lamentavelmente, sou obrigado a dizer isso
desta tribuna. Há mais de um ano que venho relutando para não chegar a este
ponto, no entanto, o Sr. Coronel Hélio Borba, Comandante atual do Batalhão Especial de Fronteira, de Tabatinga, não me deixa outra alternativa.
Nos fins-âejulho, do ano PaSsado, ele urdira, ria sua sala de comando,
uma trama para prender o indigenista Paulo Lucena cjue" teria denunciadq o
fato de um oficial, médico do_ hospital militar, ter recebido uma passagem
aérea- Tabatinga-Manaus-Tabatinga, para sua sogra, como se fosse para
uma índia Ticuna, fornecida pela FUNAI. A denúncia do indigenista Paulo
Lucena, foi confessada pelo próprio ofiCial, que alegara ser sua sogra índia
Ti-turfa, o que lhe parecia autorizar a prodigalidade da FUNAI, o que em verdade não é aceito pelo -pundonOr inilitar e cívico.
O indigenísta Paulo Lucena foi preso arbitrariamente e condenado à revelia, num processo à Torquemado, em que não teve o direito de defesa, tudo
urdido e tramado entre o Juiz de Benjamin Constant, uma advogada e o próprio Coi'onei-Hélio Borba.
Já a esta época, oficial do próprio batalhão vinham aconselhando, com
muita cautela o Coro'nei, para que ele moderasse, tivesse cuidado, e acredito

5766 Sábado 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II)

que desde essa época esses of:ciais passaram a ser mal vistos pelo próprio Coronel. Até que os fatos chegaram à raias do absurdo.

O Coronel Hélio Borba prendeu por quarenta dias o subcomandante
Tenente-Coronel e prendeu mais dois Majores, um pâra-quedista e outro de
comunicações, sediados no batalhão sob suas ordens, prendeu os dois por 60
dias, apenas porque intervieram em favor de um advogado para que não fosse
preso, no exercício da sua profissão. Tudo aconteceu no aeroporto de Tabatinga quando o advogado e o próprio juiz de Tabatinga foram desacatados
por um oficial que a mando do Coronel comandava uma patrulha com ordens de efetuar prisão no aeroporto, desrespeitando habeas corpus concedido
.pelo citado juiz.
Esse habeas corpus teria sido desrespeitado pelo próprio Coronel. Foí a
interferência do TenenteMCoronel Subcomandante e daqueles Majores que teM
ria evitado um mal maior. O Coronel reagiu prendendo o Subcomandante e
os dois Majores, criando um clima de intranqUilidade em Tabatinga, numa
área de fronteira da maior seriedade e importância.
A população toda está intranqaila. Cerca de 8 mil brasileiros saem de
Tabatinga e Marco Divisório para trabalhar em Letícia e viceMversa. Há, porM
tanto, uma reciprocidade de interesses muito grande. CalçulaMse que Letícia,
Tabatinga e Benjamin Constant jã possuem umã população de 60 mil habiM
tantes na área citadina, sem contarmos o interior. Portanto, hã necessidade
da presença de um Comandante que tenha o devido equilíbrio, a devida tranM
qíiilidade para não abusar de sua autoridade.
O Tenente-Coronel subcomandante chama-se Leony Correa de Moraes
e os Majores chamam-se Pedro Oliveira Santos, Engenheiro de Comunicações e Edson Bimbi, pára-quedista, todos servindo no Batalhão e respeitadíssimos e admirados pela população. O Batalhão é tido como um exemplo
para toda a comunidade, não só brasileira como peruana e colombiana.
O fato de se prenderem -oficiais superiores preocupa muito e eu pediria,
desta tribuna, à Liderança situacioriista -do Senado que interferisse junto ao
Sr. Ministro do Exêrcito a fim de que ele mande averiguar, com muito cuidado, com muita perspicácia os fatos; estou somando o ocorrido agora com o
que eu assistira em agosto de 1980. Vi um indigenista preso, em greve de fome; morreria no cárcere, se não fosse a minha interferência para que sustasse
a greve.
Esse indigenistajá estava há quase trinta dias em greve de fome, entrando em estado de definhamento absoluto. Mas o Coronel não se comovia; o
preso era primário, condenado arbitrariamente por crime de injúria, tinha direito ao livramento; mas o Coronel em conluio com o juiz não consentia o livramento. Foi preciso uma luta advocatícia muito grande, com recurso ao habeas corpus aqui para Brasília, a fim de anular a ignomínia.
Todos esses fatos somam truculência, intranqUilidade, falta de diplomacia, bom senso e noção de competência, de área jurisdicional, qualidades essenciais para um comandante naquela região de fronteira tríplice.
O Comandante do Batalhão de Fronteira de Tabatinga ê um Coronel. O
posto é de Coronel; só pode ser Comandante do Batalhão um Coronel, porquanto o posto implica obviamente na presença de qualidades apuradas.
Estou somando todos esses fatos e pedindo ao ilustre Ministro do Exército que mande averiguar, com seriedade absoluta, o que está se passando naquela ârea. A continuar esse Coronel, prendendo Subcomandante, prendendo Majores, apenas porque interferem no resguardo do cumprimento das
funções para que foi criado o Batalhão Especial de Fronteira de Tabatinga,
nós acabaremos assistindo a conflitos não apenas nacionais, porém internacionais.

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite um aparte, nobre Senador?
O SR. EVANDRO CARREIRA- Ouço o ilustre Senador José Lins,
O Sr. José Lins- Senador Evandro Carreira, os fatos que V. Ex• traz à
consideração do Plenârio do Senado são os mais graves passiveis. V. Ex• fique ciente de que a Liderança lcvarã o pronunciamento de V. Ex• ao cunheci..
menta das autoridades e que o seu apelo será ouvido. Os fatos serão apurados
e V. Ex• terá informações sobre as medidas que as autoridades tomarem ares..
peito desse assunto.
O SR. EVANDRO CARREIRA - Muito obrigado, ilustre Senador.
Gostaria, também, de adiantar que o T-enente-Coronel Leony é um jovem da
melhor formação militar, ê carioca, de familia abastada, tendo ido para Ta..
batinga, ainda como 1~-Tenente, perdeu-se de amores pela Amazônia, assim
como o hoje General Moraes Rego, que foi para lâ corno Major, chegando a
comandar o Batalhão.
O Tenente-Coronel Leony apaixonou-se pela área de tal forma que aca..
bou adotando seis nativos, como filhos. Esses nativos são herdeiros dele, seis
indiozinhos ticunas, um jâ cursando a Escola Preparatória de Cadetes.
Ainda não contente, o Tenente-Co"ronel Leony, quando Capitão, casou..
se com uma moça nativa, com uma cabloca dá. .área, descendente de aboríge..
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nes. E um moço enraizado na área, ligado à área, profundamente ligado, e é
muito benquisto por toda a tropa e por toda a população.
E portanto, um fato inusitado o comportamento do Coronel Hélcio Borba. E não é de hoje; estou juntando as peças do quebra-cabeças e cheguei à
conclusão de que -nãO havia outro caminho a não ser pedir uma averiguação,
uma sindicância minuciosa, pormenorízada, para evitarmos mal maior, e os
oficiais punidos serem reabilitados.
Este, o pedido que faço~ e agradeço, profundamente, o pronunciamento
do ilustre Senador José Lins, comprometendo-se em nos ajudar na obtenção
dessa sindicância.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. TEOTONIO VILELA NA SESSAO DE 19-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVISAO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. TEOTÓNIO VILELA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Há dias passadÓs, pronunciei um discurso sobre a situação do Araguaia,
especificamente sobre treze posseiros presos e dois padres; acrescentava que a
situação na região do Araguaia agrava-se dia a dia e outros acontecimentos
poderiam ocorrer naquela região.
Agora à tarde, por volta de 14 horas, recebo um reltório, que simultaneamente deve ter sido entregue à CNBB, com o qual duas freiras e um padre, de
São Geraldo do Araguaia, me relatam o que ocorreu no dia 15 do corrente,
naquela cidade, que é um distrito do Município de Conceição do Araguaia.
Quando visitei São Geraldo do Araguaia, percebi o desejo da Polícia Federal de provocar uma divisão na cidade, uma vez que existem duas igrejas,
modestas, é verdade, mas duas igrejas, uma na chamada região baixa, na
margem do Araguaia e a outra no alto, onde estâ se situando a nova cidade,
em virtude das enchentes periódicas do rio. Eu percebi que os padres, credenciados pelo Bispo de Conceição do Araguaia, Dom Patrick, celebravam missas na igreja de tábua, na região de cima, e o GETAT e a Polícia Federal resolveram praticar a tos religiosos, na igreja de baixo, por conta própria. Convidavam o povo, chegaram a vestir policiais de paramentos religiosos, obriga~
vam as senhoras a rezarem o terço e a ouvirem as pregações feitas por clemen~
tos da Polícia Federal, em nome da Igreja, contra os dois padres franceses,
Francisco e Aristides, presos.
Ora, Sr. Presidente, aí já está uma anomalia sem tamanho. Não se trata
apenas de uma ligeira 'discordância entre a Igreja e o Estado, mas de uma
guerra de calúnia.
Hoje, vem a constatação do agravamento da situação. Hâ um padre chamado Alfredo, no Parã. Este padre, coitado, estã envolvido numa ação criminal e por eta vem pagando coisas terríveis. O julgamento serã no final deste
ano. E, segundo Se sabe, é notório, o Padre passou a ser chantageado, terri~
velrnente, pela Polícia Federal, em outros casos e, agora, especialmente, no
cãso de São Geraldo do Araguaia. Foi levado de Belém do Parã para São Gera[do do Araguaia, para tomar conta da Igreja - como se chama lá - da
Igreja de Baixo, sem nenhuma autorização do Bispo de Conceição do Araguaia ou do Arcebispo de Belém do Pará.
Ocorre ainda, Sr. Presidente, que há um padre, em São Geraldo do Ara~
guaia, substituindo os dois padres presos. Um padre irlandês, indicado pelo
Bispo de Conceição de Araguaia, Dom Patrick. No dia 15 do corrente, o Padre Alfredo, que é: de nascimento americano, levado a São Geraldo, foi obrigado-, segundo este relatório, a rezar urna missa, cercado de policiais, e depois
de s..ter solicitado à população que comparecesse, sob pena de os ausentes
pagarem pela desatenção. O padre local, acompanhado de duas freiras missionárias, ao tomarem conhecimento de que esse Padre estranho ia celebrar
uma Missa, se deslocaram para a Igreja c presenciaram a celebração. Terminada a celebração, o Padre local, Padre Pcter, perguntou ao Padre Alfredo,
por que viera celebrar Missa cm São Geraldo, sabendo que existe Padre em
São Geraldo e quais as credenciais dele para celebrar aquela Missa? Ele respondeu, em inglês, dizendo que foi forçado a ir para São Geraldo e obrigado
a celebrar aquela missa, em virtude das implicações de sua pessoa numa ação
que estava correndo em Belém do Parâ.
Nesse momento, o Padre Peter pede que ele se hospede na Casa Paro·
quial e não no GETAT, o famoso GETAT que citei aqui Grupo Executivo do
Tocantins, - criado pelo Conselho de Segurança Nacional para varrer os
brasileiros daquela região, os brasileiros que trabalham.
Não tendo como negar ao Padre Alfredo o direito de se hospedar na,
Casa Paroquial, os agentes da Polícia Federal concordaram em que ele se
acompanhasse do Padre Peter.
Na Casa Paroquial, o Padre Peter e elementos locais, chocados com
aquele episódio, fizeram-no lembrar que ele se insubordinara contra o Direito
Canônico. Em virtude disso, o Padre Peter lhe apresentou uma carta, que ele
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assinou, rec-onhecendo o seu erro e afirmando que celebrara a missa sob
coação. Está aqui o documento.
Ocorre, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que esse pobre infeliz Padre Alfredo está sofren"do, ou melhor, é hoje um homem perseguido pela neurose.
Mostrou a 8 ou 10 pessoas, na Casa Paroquial, as cicatrizes de torturas que
sofreu, meses atrás, quando teve que depor nesse processo a que responde por
questões outras que não vêm ao caso aqui. E tornou a repetir que não podia,
de maneira nenhuma, recusar a determinação da Polícia Federal de se deslocar de Belém do Pará para São Geraldo do Araguaia e celebrar aquela missa,
não podia recusar porque jã não tinha forças para isso; era uma pobre criatura mutilada. E, ao acabar de dar este depoimento, foi atacado de tal emoção
e, segundo os presentes, pareceu-lhes até um verdadeiro ataque de loucura,
que saiu de portas à fora, à noite, correndo pelas ruas de São Geraldo do Araguaia. As pessoas que assistiam ao seu depoimento saíram em busca dele, em
sua procura. Não o encontraram. Mas,- isso já era pouco tarde da noitepor volta da madrugada, os carros da Polícia Federal, ou melhor, os policiais,
usando carros do G ETAT, cercam a casa paroquial, prendem o Padre Peter e
prendem as duas freiras missionárias. E não só prendem, Sr. Presidente: acusam as freiras de concubinas, atacam moralmente o padre. São conduzidos,
repetindo-se o mesmo fenômenO ocOrrido com os dois padres franceses, há
meses atrás, aos empurrões, revólveres nos ouvidos, são conduzidos à sede do
GETAT. O GETAT-que, segundo a lei o decreto, foi criado para baixar as
tensões naquela região;· para resolver os problemas fundiários, para acalmar
o homem brasileiro. Pois foi esse mesmo GETAT, que aqui denunciei há três
semanas, que continua, como um braço armado de interesses escuses, a prender toda a sorte de brasileiro, toda a sorte de religioso, criando um escândalo
internacional, sem que haja uma providência.
Daqui mesmo apelei, Sr. Presidente, mas infelizmente este Senado é um
túmulo, um túmulo muito profundo. Nada do que se diz aqui tem mais qualquer importância lá fora; nada do que se diz aqui contribui para qualquer coisa. Estamos enterrados vivos, é necessário que se diga isto. Mas, mesmo assim. Sr. PrcsTdente, continuo a falar, se não pOr outras razões, pelo menos,
para que o silêncio dos outros não me afete. Continuo a falar, Sr. Presidente,
ao menos para que eu me conscientize __ de que estou vivo e de que é preciso
continuar denunciando as misérias que se ptaticam nesta imensa Nação e,
sobretudo, contra aqueles, Sr. Presidente, que deveriam merecer~ da nossa
parte, respeito, carinho, estímulo, porque se dedicam ao trabalho da fé, ou ao
trabalho d~ terra das regiões amazônicas.

O Sr. José Lins -

O Sr. José Lins - Exatamente. Fiz também referência a notícias. Não
estou aqui para difamar a Igreja. O que me constrange, profundamente, é que
essas coisas vêm acontecendo, sistematicamente, e envolvendo o seu nome,
quer ela queira quer não. Ainda há poucos dias, de um discurso do nobre Senador Valdon Varjão, Ouvimos notícias que, a mim, me constrangeram profundamente. O que eu desejaria, da minha parte, é que esses fatos fossem esclarecidos, que nós contássemos com a boa vontade da Igreja, e de todos para
que fatos dessa natureza não se repitam. E está criando um clima de constrangimento de parte à parte com erros de ambos os lados. Eu gostaria de ver esses assuntos esclarecidos. Aliás, hoje parece-me que é dia do PDS
comprometer-se com a análise de informações trazidas pela Oposição. E que
a nós compete também esclarecer a nossa parte. E terei imenso prazer em levar em consideração o pronunciamento de V. Ex', pedindo às autoridades
que esclareçam, na medida do possível, o que está acontecendo naquela região. Era o que queria dizer. Obrigado a V. Ex~ pela paciência com que me
ouviu.
O SR. TEOTÓNIO VILELA - Muito obrigado, Senador José Lins,
mas quero dizer a V. Ex• que há três semanas pronunciei aqui um longo discurso sobre o Araguaia. Citei leis, citei fatos, porque fui lá ao Araguaia, passei três dias em São Geraldo do Araguaia e um dia em Belém do Pará. Tenho
gravadas cerca de seis a oito fitas, com depoimentos inclusive do Superinte~
dente do GETAT. Até hoje, não obtive uma única informação. De maneira
que estou aqui apenas continuando um pronunciamento que não terá resposta jamais, ou terá no dia em que expulsarem os padres, e no outro dia em que
forem enquadrados na Lei de Segurança Nacional os posseiros. Neste dia, sei
que terei uma resposta ao meu discurso.
O Sr. José Lins -

O Sr. José Lins- Os jornais de hoje trazem notícias dessas ~ristes ocorrências em São Geraldo e em Conceição do Araguaia. Houve informação,
tambêm pela imprensa, de que o padre não teria sido obrigado a rezar a Missa, mas que teria rezado de comum acordo com a polícia, mas e em desacordo
com o Bispado. O que há de estranho em tudo isso, Senador TeotôniO Vilela,
é essa pletora de notícias desencontradas que envolvem o nome da Igreja e
que, sem dúvidas, nos deixam perplexos. TemOs a tendência natural de acreditar, na Igreja, que ela se volta para a proteção dos.pobres, dos desamparados. Mas não deixa de ser triste ver, constantemente nos jornais, a divulgação
de notícias riem sempre agradáveis, não sabemos se verdadeiras, mas que certamente não deixam de ser a ela prejudicais, pelo envolvimento que lhe acarretam. Seria desejável que houvesse mais precaução nas suas atitu.des que nào
nos parecem se restringir à área de sua missão religiosa. Elas envolvem também alguns aspectos políticos e cívis, que não deixam de prejudicar o conceito
da Igreja. Haja viSta a referênCia que V. Ex' fez há pouco sobre um citado padre .e que nada tem haver com as acusações que a ela fazem agora,
O SR. TEOTÓNIO VILELA coisa.

Ele está sendo chantageado por outra

O Sr. José Lins -Já o siri?-ples fato desse padre estar se deixando chantagear por culpa própr~a pOr alguma cau~a a~~erior, já ·não concorre P.afli o
bom nome da Igreja.
·
---- "

O SR. TEOTONIO VILELA - Mas, V. Ex• não admtte que alguém"
possa eiTar? Quem eStá errado é a polícia :que está chantageando um pobre
desgraçado.

O Sr. José Lins- Eu não sei. Por mim não quetó nem acusar o padre.
O SR. TEOTONIO VILELA- V. Ex• não está-acusando, mas está expondo as questões. Gostaria que V. Ex' ·concluísse o Seu aparte.

O Sr. José Lins- V. Ex' é quem disse, hã pouco, que o padre já tem uma
culpa anterior.
O SR. TEOTÓNfOVILELA- Tem e está escríto nesterelatório que tenho em mãos.

V. Ex' me permite?

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Pois não.
O Sr. José Lins- O discurso de V. Ex•, aliás, ilustrativo, importante,
teve repercussão. Um Outro Senador, h3. poucos dias, se não me engano na
quinta-feira da semana passada, fez um discurso sobre o mesmo tema e V.
Ex~ deveria lê-lo porque, de certo modo, trata do mesmo assunto levantando
aspectos completamente diferentes e com opiniões totalmente divergentes.

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Se a lei para um é uma coisa e para outro é outra, então um dos dois deve estar errado. Porque fiz o meu discurso citando leis. Não foi citada lei alguma para me desviar da matéría como a coloquei ...

Permite V. Ex'?

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Com muito prazer.
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O Sr. José Lins -

Refiro-me à situação de fatos.

O SR. TEOTÓNIO VILELA- A situação de fatos cada um tem o seu
ângulo de visão, segundo V. Ex' está querendo dizer. Mas não, eu a coloquei
dentro da lei. E o que exigi aqui, foi, em nome da lei, o cumprimento dela, o
que não está sendo feito. E é por isso que ocorrem coisas desse teor.
Este relatório, que tenho em mãos, foi-me enviado de São Geraldo do
Araguaia e chegou hoje à tarde, aqui, inclusive ele retifica inuitas coisas que
foram noticiadas de modo diferente de como lá ocorreu. Aqui está testemunhado, portanto, não é dizer que um diz uma coisa e outro diz outra, não!
Por que não pegam as minhas palavras, no meu discurso, e se menti, não me
processam? Por que não pegam este relatório que está assinado e, se ele é
mentiroso, não processam as pessoas que o assinaram?

O Sr. José Lü:;s - P6fmite V, _Ex• um _aparte?
O SR. TEOTÓNIO VILELA- Este o desafio, nobre Senador, que aqui
faço.
O Sr. José Uns -

Permite V. Ex•?

O SR. TEOTÓNIO VILELA- E eu sei da resposta que terei amanhã:
será a expulsão dos padres e o apodrecimento de 13 posseiros na ·cadeia. Este
problema de São Geraldo não tem outra finalidade: é espantar os brasileiros,
é pôr para fora__todos aqueles que_estão trabalhando naquela re_g_ião,-independentemente de se submeterem a ser colonos de empresas multinacionais: O
objetivo é de caráter completamente diferente daquele que vem sendo abordado. Nós não administramos e nem fazemos mais política, neste- País; por
nós, os outros é que a fãiem lá fora.
Sr. Presidente, desejo qüe este relatório_ e esta carta asSimida pelo Padre
Alfredo constem da minha exposição. E, mais uma vez, só tenho que lament_ai: qUe OSen-ado -da RepúbliCa estéja··reduzido a um túmulO.
aind·a se ouve, aqui, em movimentado dia, a palavra do Senador Jarbas Passarinho,
transmitida por sessenta canais de_ rádio, ao vivo, para todo o Brasil; e t~ndo
à disposição todas as televisões existentes no país; todos os jornais que publicaram, inclusive, na íntegra, 9 discur:so - a extraordinária divulgação devese exclusivamente ao interesse oficial de colocar mal a Igreja. Mas a defesa do
PMDB, mostrando a situação doS treze posseiros que apoarecem numa cela
em Belém do Pará, e do;; dois padres igualmente presos, não obteve a mesma

se
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divulgação. Pobres homens que, há trinta anos, chegaram numa fazenda do
Estado, e com ó consentimento do próprio Estado tornaram-se posseiros. E,
hoje, um Deputado de Goiás, porque fez um contrato de aforamento para extrair castanha do Pará, c tem pretensões de ficar com esta fazenda, junta-se ao
GETAT e à Polícia Federal, e cria todo um problema desta ordem.
Este é o primeiro de uma série, Sr. Presidente.. O que nós vamos assistir,
na região do Araguaia-Tocantins, até o Xingu, vai ser, na verdade, será a
entrega de nossas riquezas, do solo e do subsolo, às grandes potências estrangeiras, através de suas entidades comerciais, às chamadas multinacionais.
Esta política está definida, esta política jã foi defendida, inclusive, aqui.
A política com as multinacionais foi defendida, aqui, é coisa pacífica segundo
declaração, hã 2 anos do então Líder do Governo, Senador Jarbas Passarinho.
No-ssas vozes não chegam ao Palácio do Planalto; como não chega a do
nobre Senador José Uns, líder solitário de uma bancada pujante de 40 Senadores; está sozinho, heroicamente defendendo a trincheira oficial; com razão
ou sem razão; isso já não é meritório; ...

O Sr. José Lins -

V. Ex':' me permite?

O SR. TEOTÚN!O VILELA-... mas está defendendo. Todas as tardes
temos, aqui, as nossas reuniões do PMDB e do PP, discutindo assuntos nacionais, e o PDS manda sempre um vigia. Hoje é a vez do nobre Senador José
Uns, sempre um vigia nervoso do glorioso PDS, que não discute, se habituou
a não discutir, mas a cumprir o que diz o Planalto.
Agora mesmo assistimos ao episódio, de certo modo constrangedor, do
nobre Senador pelo Piauí, Bernardino Viana, ficar'"em palpos de aranha",
como se diz na gíria, pelo fato de se recusar a ser relator cego de um processo,
sendo ele homem que sabe ler e escrever, mas que fora obrigado a não ler e
nem a escrever, por determinação do Palácio do ~lanalto.
Mas, nobre Senador José Lins, louvo a tenacidade de V. Ex•

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex!- mais um aparte?
O SR. TEOTÚNIO VILELA- V. Ex• dará tantos apartes quanto quiser, porque já é o quarto aparte; de maneira que ouço V. Ex• com muita satisfação. Eu quero ficar glorioso com a participação de V. Ex• neste discurso,
pelo menos não é só um cadáver qu:e- fala, são dois, dentro desse suntuoso
mausoléu.

O Sr. José Uns- Não acredito que V. Exf me escute com satisfação. V.
Ex' porém tanto cita o meu nome, ...
O SR. TEOTONIO VILELA -

é um prazer.
O Sr. José Uns- ... que eu devo demonstrar, pelo menos, que estou vi-

vo.
O SR. TEOTONIO VILELA -

No túmulo.

O Sr. José Lins- V. Ex' reclama que o Governo não toma providências,

que não analisa, e nem manda verificar os fatos. Ora, está havendo investigação, estão sendo feitos inquéritos.
O SR. TEOTÚNIO VILELA -

Disso eu sei.

O Sr. José Lins- V. Ex•. já antecipou até o resultado do inquérito.
O SR. TEOTONIO VILELA -

Ê, eu já sei.

O Sr. José Lins- V. Ex• toma pOftanto, posição, antes de conhecer o rew
sultado do inquérito. O que adianta, nobre Senador, a apresentação por V.
Ex• de um documento de uma das partes?
O _SR. TEOTONIO VILELA E demais. nobre Senador.

V. Ex• queria que eu trouxesse das

~uas?

O Sr. José Lins- Ao mesmo tempo, que V. Ex~ reclama providências de
ordem legal, que reconhece que estão sendo tomadas, acaba, finalmente, por
negáwlas. Aliás, é interessante verificar a prevenção_ de V. Ex• contra os estrangeiros. as leis estrangeiras ou as empresas estrangeiras, sem observar que,
no caso a que estamos assistindo, os propagandistas são também padres estrangeiros, que estão praticando não mais que uma invasão.
O SR. TEOTONIO VILELA- Mas, são os únicos que estão trabalhando para os brasileiros! Eu não estou contra estrangeiros, não; estou contra os
estrangeiros que têm toda a proteção das autoridades para explorarem o próprio brasileiro c as_nossas riquezas. O estrangeiro que vem aqui para se sUbmete-r à lei. para trabalhar honestamente conosco, este é bemwvindo.

O Sr. Jo.H; Uns- Pois é isso que .nós devemos exigir, e é isso que o inquérito deve mostrar ou negar.
O SR. TEOTÚNIO VILELA - Ê isso que exijo. Sabe, V. Ex•, o que est'!vam fazendo os padres que e• tão, hoje, na cadeia? Estavam defendendo um
h'e:ctare de terra para um cearense, conterrâneo de V. Ex• E os out~os, estran-
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geiros que V. Exi' defende, são os Ludwigs da vida, que têm um milhão e aitema mil hectares, dados pelo Governo.

O Sr. José Lins- Não adianta demagogia, nobre Senador. Não estou
falando em Ludwig, não fiz nenhuma referência a Ludwig.
O SR. TOETÚNIO VILELA - V. Ex• pelo menos deveria ficar solidário com um pobre cearense. Mas, Sr. Presidente, vamos deixar que o Senador José Lins elogie os Ludwigs, a Volkswagen; afinal de contas, é um destino
doloroso, mas, é alguma coisa, é um destino. Pior é não ter destino algum.

O Sr. José Lins- V. Ex• estâ sendo profundamente injusto.
O SR. TEOTON!O VILELA- Prefiro ficar com aqueles cearenses que
vi lá, que encontrei lã, ...

O Sr." José Lins- Há ali outros brasileiros, mesmo que não sejam cearenses.
O SR. TEOTONIO VILELA- ... que foram via Maranhão. O Maranhão já foi a terra promissora. Mas as diretrizes govérnamentais, que transformaram toda a região nordestina em pasto para gado, fazem o mesmo com
o Maranbào, que hoje já se queixa de seca. Imagine.
O nordestino foi sendo tangido para as matas, até chegar ao Araguaia,

onde está sendo preso e processado.
O Sr. José Lins - V. Ex i' vai, certamente, nos culpar por isso,
O SR. TEOTONIO VILELA- Mas o pobre cearense que passou pelo
Maranhão e que eu encontrei lá nas matas do Araguaia não tem o apoio do
nobre Senador José Uns, que aqui passa a apoiar Ludwig e Volkswagen, que
nem sequer mandam um cartão de natal para ele.
Mas, nobre Senador, vou concluir, pedindo a V. Ex•, Senador Almir Pinto, eventualmente na Presidência da Casa, cearense, que se interesse por este
caso. Não se trata aqui, Sr. Presidente, de falar por falar, mas de uma denúncia, de urna denúncia grave, isto é de uma gravidade que pode nos levar a arrependimentos tardios, mas sem dúvida ao reconhecimento de total incompetência no trato dos sérios conflito_s contemporâneos.
Obrigar-se um padre, que não estã bem de suas faculdades mentais arezar missa, e que, inclusive, está sujeito a ameaças fatais e ilimitadas para cumw
prir qualquer missão, é um crime. É um crime, sim.
Eu assisti os soldados do II BEC caiando essa tal igreja, que tinha sido
condenado pelo Bispado de Conceição do Araguaia, em virtude das cheias
constantes que a devastavam.-·E lhes perguntei, depois de fotografá~los e em
presença de cinco pessoas, a razão de ser daquele zelo.- 1'Nós estamos limpando a mando do comando, do Major Edson'' responderamwme os soldados. Sei que Edson é o mesmo major que mandou um soldado para a beira do
Araguaia pedir a minha identific~ção e a assinatura do meu nome num livro,
para então pisar as areias do Araguaia. Eu, Senador da República. Se impor~
tância houvesse nesse título, meu Deus, como estaria hoje este Senadot Mas
não, e nem eu me incomodo com isto. Apenas registrei aqui a insólita atitude·
em discurso anterior, tornada por um soldado; mas coitado, mand_ado pelo
Major Edson, do II BEC. Aqui anunciei o seu nome, e até hoje não veio e
nem virá nenhuma explicação.
O que se está praticando naquela região é crime sobre crime, erro sobre
erro, desatino sobre desatino, em nome da República. O GETAT é subordinado diretarnente à Presidência da República e ao Conselho de Seguraça Naw
cional. Não tem nada a ver com o Estado, não tem nada a ver com o municíw
pio, nem ao INCRA ou qualquer Ministério. Subordinado diretamente à Presidência da República e ao Conselho de Segurança Nacional.
Pois bem, então é em no~e da Presidência da República, é em nome do
Conselho de Segurança Nacional que, segundo o Art. 89, da Constituição é o
órgão competente para tratar de todas as diretrizes estáveis de política estável
no País, é esse braço armado que lá continua, que nem um Lampião, a espantar, bater, prender e expulsar nas matas, nas cidades e nos vilarejos, aqueles
que trabalham e também aqueles que rezam. Onde está o erro que o GETAT
castiga? Sr. Presidente, se erro há - e lá estive - , há o excesso de amor do
homem à terra onde fez a sua casa para morar. Se erro há, há o excesso de dew
dicação de um padre, seja ele brasileiro ou estrangeiro, em apoio ao trabalho
daquele homem! Não vi outros excessos. Ouvi quase todas pessoas represenw
tativas de São GeraldO do Araguaia, e torno a repetir, ouvi o Superintendente
do GETAT, que foi a certo momento atacado de um surto de choro, que até
hoje estou- por saber por que. Mas, de cabeça baixa chorou longamente, ao
contar, ao se surpreender com os episódios que estavam ocorrendo naquela
região, que amava. inclusive por indução de sua própria genitora, que lhe pedira para que aceitasse aquele cargo.
Espero que V. Ex'" se interesse um pouco por esta causa. A região do
Araguaia, pela sua riqueza de solo e subsolo é, na verdade, a garantia deste
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País. E é em nome de Carajãs, que o Sr. Delfim Netto continua a fazer as suas
negociações de empréstimos lá fora. Cá, sabemos que Carajãs começará a
produzir recursos daqui a 10 anos c, durante esses 10 anos, os banqueiros Internacionais estão dispostos a continuar a nos emprestar.
Sr. Presidente, imagine daqui a IO anos, p9r quanto estará, nesse ritmo,
segundo essa orientação, segundo essas diretrizes, a dívida externa brasileira,
hoje com 63 bilhões de dólares?
Assistimos, agora, por último, o diretor de um banco privado, que é o
maior credor do Brasil no exterior, dizer que isso aqui é uma maravilha, que
apenas os neuróticoS têm receio de dívida exterria.
Mas, Sr. Presidente, esta Casa, que ê a que tem, por dever constitucional,
de apreciar todos os acordos firmados com qualquer entidade ou governo no
exterior, jamais tomou conhecimento de qualquer contrato firmado entre o
Ministro Delfim Netto e qualquer empresa multinacional, com relação à extração de minérioS em Carajás.
No meu gabinete esteve, não faz uma semana, toda a diretoria da associação dos que exploram minérios no Brasil. Eu lhes perguntei Se alguns deles, ou quantos deles estavam com suas empresas trabalhando em Carajás. A
resposta foi simplesmente eSta: ''Até hoje, não conseguimos uma audiência
com os Ministros dessa área, principalmente com o Ministro Delfim Netto".

O Sr. El'andro Carreira- Nobre Senador, permita-me uma pequena
apenas para corroborar com a sua afirmação?

in~

terfe~ência,

O SR. TEOTONIO VILELA- Pois não.

O Sr. El'andro Carreira- Tenho um documento afirmativo de que empresas japonesas recuaram -diante do Projeto Carajás, por faltar o aval do Legislativo. Por faltar o aval do Legislativo! E vai chegar o inomento em que
ninguém emprestará dinheiro ao Brasil, sem o aval do Legislativo, pois só
esse aval poderá garantir- um pagamento futuro. Porque se nós, um dia, se o
povo, um dia, conseguir virar a mesa e corrigir esse siSl:emã. ei::cinôrriico errado, nós n~o ternos -obrigação de pagar, porque o povo não assumiu nenhum
compronusso.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nobre Senador, peço a V. Ex•
que encerre o seu discurso, porque estamos com uma sessão do Congresso
convocada para as 18 horas e 30 minutos. V. Ex• dispõe de 2 minutos para encerrar.
O SR. TEOTONIO VILELA- Muito obrigado, Sr. Presidente, encerrarei. Mas quero estar de pleno acordo com o nobre Senador Evandro Carreira. A mesma coisa eu disse há cerca de dois ou três anos passados, ao então
Embaixador da Alemanha, que foi conversar comigo sobre o acordo nuclear.
Eu disse a mesma coisa que disse V. Ex~: "esses acordos não são válidos. Ou
pela força, o Brasil vai ter que se manter durante séculos, ou um. dia teremos
que corrigir esses erros gravíssimos que estão cõmetendo contra o Brasil. Estão transacionando unilateralmente, e_ não terão nenhum direito amanhã de
receber coisíssima alguma da Nação braslleira, se um Governo legítimo, jurídico e autêntico se instalar no País". E é por isso que a cada dia, para se con~
seguir dinheiro, se pressiona mais, se prendem posseiros, se prendem aqueles
que estão ao lado dos brasileiros e se ameaça meio mundo com a Lei de Segurança Nacional.
Meu discurso não terá resposta. A resposta será a expulsão desses padres, a expulsão dessas freiras, ou a prisão dessas freiras, enquadradas todas
na Lei de Segurança Nacional, porque são subversivas. Suf?versivas por que,
Sr. Presidente? Porque estão defendendo os direitos dos brasileiros. A que
chegamos! Deixo com V. Ex•, Sr. Presidente, o relatório anexo, que será
que Deus nos ajude.
publicado juntamente com este discurso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/)

e

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0-SR.: tEOT()NiO VILELA EM SEU DISCURSO:
DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
Praça Frei Gil de Vilanova s/n 68540 Conceição do
Araguaia- Parã. Telefones (091) 421-I278- 42I-1307
15 de outubro de 1981
Ao Pe.
Alfredo de I a 6
Prezado Pe. Alfredo,
Fiquei sabendo, ontem à noite, de sua chegada à Paróquia de São Geraldo de nossa Diocese de Conceição do Araguaia. Como o Senhor vem de: fora
talvez não saiba da situação complexa e delicada dessa Paróquia do Baixo
Araguaia.
No dia 3 I de agosto próximo passado os dois p"ã.dres de lá foram detidos
pela Polícia Federal e no momento estão em Brasília respondendo inquérito.
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Desde o dia 9 de setembro cerí.::ls pessoas estranhas estão procurando
promover divisões no rõeió do povo de Deus residc!nte em São Geraldo, e não
gostaria que o Senhor se tornasse maiS um agente de divisão no Corpo de
Cristo.
Por este motivo permita-me o Senhor chamar-lhe a atenção sobre as diretrizes do Direito Canôníco de nossa Igreja: que nenhum padre pode fázer
uso de ordens e ter jurisdição sem primeiro receber missão do superior competente, que nesse caso sou eu, o Bispo da Diocese. Querendo o Senhor exer~
cer qualquer mínistério na Par-óquia de São Geraldo ou em qualquer outra
Paróquia de nossa Diocese é imprescindível receber com antecedência a nossa
autorização.
Com os protestos de estima e consideração.
Assino irmão em Cristo, - Dom Patrick Joseph Hanrahan, Bispo Diocesano.
Ciente: - Alfredo de 1 a 6.
(ilegível)
Relatório:
Ãs 20 horas e 30 minutos do dia 15 de outubro, fomos para a Igreja S.
Geraldo. O Pe. Alfredo estava celebrando a missa e pregando. Logo depois
de nossa entrada, vários agentes da Polícia Federal nos cercaram sem dizer
nada. Atrás do altar, tinha uma agente da Polícia Federal. Durante a comunhã.o, ela ajudou a pôr ordem. Na porta da Sacristia, um outro agente com
máquina fotogrãfica, bateu vários retratos. Nós saímos logo após iniciar o
ofertório. Depois, voltamos durante a comunhão, entraram novamente os
agentes da Polícia, e nós permanecemos até o final.
Logo em seguida, fomos para a Sacristia, onde estavam dois homens desconhecidos, um deles com máquina fotográfica. Quando o Pe. Alfredo entrou
na Sacristia, o Pe. Peter acompanhado p-elas Irmãs Missionãrias, se apresentou. No mesmo instante, Pe. Alfredo começou a falar em inglês, dizendo que
tinha sido forçado a vir para S. Geraldo para celebrar missas e fazer batizados. Ele estava muito nervoso e, aparentemente, com muito mCdo.
Durante essa conversa, o agente da Polícia bateu 2 retratos, pedindo a
nós que olhássemos para frente.
Pe. Peter convidou o Pe. Alfredo a vir para a Casa Paroquial e ele respondeu que talvez a Polícia não o deixasse. Então, o Pe. Alfredo pediu ao
agente da máquina, licença para ir à Casa Paroquial, para consultar um superior. Na volta, ele disse que no momento não tinha permissão. Pe. Peter perguntou quem era o chefe e foi atrãs da pessoa indicada, pedir esclarecimentos.
Esta falou que Pe. Alfredo tinha compromissos. Ao ser perguntado se ele tinha proibido a ida do Pe. Alfredo à Casa Paroquial, respo.ndeu que não era
para proibir e deixou que: o Pe. decidisse, encarregando~se de comunicar ao
grupo o motivo çl.a ausência do Padre.
Saímos em direção do Toyota.
Na viagem, o Pe. Alfredo tentou desligar um gravador que tinha na bol,
sa, já gravando.
Chegando à Casa Paroquial, entramos na sala e ele começou a chorar e
sentir~se mal. Irmã Maria tomou a pulsação dele, que estava 40 x 100. Ajudando a recuperar o Pe. Peter, deu-lhe uma caipirinha sem açúcar, por ser ele
·
diabético.
Mais tarde, ele melhorou e mostrou-se nervoso e com muito medo dos
carros da GETAT, que passaram três vezes no período de 40 minutos. Ele até
desconfiou que haviam agentes da Polícia fora da janela.
Depois de jurar pela Bíblia que iria falar a verdade total, repetiu que estava sendo forçado a rezar a missa nos festejos, em forma de uma ameaça de
processo criminal que ele tem que responder no fim do mês; ele mostrou as cicatrizes das torturas que sofrera por ocasião de sua prisão em Belém no ano
de I976.
Pe. Peter apresentou uma carta que o Bispo Diocesano escreveu, cujo
teor era a necessidade perante a Lei C~n_ônica, de um Padre exercer suas
funções sacerdotais sem per-missão explícitã. do Ordinãrio ·do local ou uma
pessoa delegada por ele. Pe. Alfredo aceitou livremente assinar essa carta
como ciente.
Mais tarde, na conversa, demonstrou medo da possibilidade da carta ser
divulgada, e achou que a Igreja iria tornar sua situação mais difícil ainda com
a Polícia; mostrando~se desequilibrado, disse que ia fugir para a mata, e se
matar. Apesar dos protestos todos, saiu dizendo que iam nos prender a todos
e que seríamos mortos. Ele saiu, pulou a cerca e foi na direção da COBAL.
Saímos atrás. deJe: de Toyota, e o encontramos atrás de uma casa. Chamamos
por ele e ele se escondeu.
Resolvemos voltar para casa às 18:20 horas do dia 16 de outubro.
Dois agentes da Polícia Federal chegaram procurando pelo Padre. Dissemos que ele tinha saído sozinho. Ele saiu gritando, prometendo voltar.
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Ãs 00:20 horas, chegaram, num jipe da GETAT, 4 policiais com revólveres na mão, convidando a turma a sair de casa. Aí começou a violência: eles
ameaçaram com os revólveres nos ouvidos, na cabeça, na nuca, ligando e desligando o botão de segurança, com empurrões, palavrões e palavras baixas,
atacando a moral, dizendo que as irmãs são amantes dos padres.
A turma - 2 Bispos, 4 Irmãs e 1 Padre- foi levada no jipe da G ETA T
até a sede. Na viagem, continuaram -as ameaças, dizendo que o Padre Alfredo
estava em estado de coma e se ele morresse, todos seriam mortos. Diziam
também que iam pegar o "'Bispinho de vocês, também". No GETAT eles dis-

tribuíram o grupo levando as 2 Irmãs de Caridade para um lugar e os outros
para a Sede do GETAT.
Ali eles foram forçados a ficar de pé olhando para a parede, enquanto os
agentes da Polícia ameaçavam com revólveres, batiam e sempre com palavrões, ameaçando de morte, dizendo que a turma ia .. fazer um pacto": morrerem juntos. Depois levaram o Pe. Peter para outra sala onde 4 ou 5 agentes o
espancaram, bateram, insistindo no que ele tinha dado para o Pe. Alfredo beber.
Depois, levaram o Pe. Peter para a Sacristia onde estava o Pe. Alfredo
deitado no chão, aparentemente em estado de coma. Depois, levaram o Pe.
Peter para a Casa Paroquial e, de novo, com os revólveres encostados na cabeça iam perguntando sobre a carta que o Pe. havia assinado. Sempre fazendo perguntas e outras acusações e novos espancamentos esporádicos. Ao voltar para a Sede do GETA T, o Pe. Peter ficou mais ou menos 2 horas olhando
para a parede.
Outro grupo, Helair e Helena e as duas leigas, ficaram também de pé,
olhando para a parede durante 3 horas e 30 minutos, sendo interrogadas. No
interrogatório, sempre insistindo sobre o que· a Irmã Helena havia jamais
conduzindo com o Padre Alfredo no dia anterior.
Os palavrões e os ataques confiã-- a moral eram freqUentes, sempre
ameaçando de morte.
Após o interrogatório do Padre Peter, levaram cadeiras e âgua para todos.
Às 5 horas e 50 minutos, o Dr. Fâbio (como se diz) voltou para dizer que
Padre Alfredo estava melhor e estávamos liberados e podíamos viajar.
Voltamos para casa, levados pelo jipe da GETAT.
16-10-81 -Às 14:20 horas.
Irmã Helena Soares Melo (Missionária de Jesus Crucíficado)
Irmã Helair Maria Bedendo (Missi_i:mãria de Jesus Crucificado)
Padre Pctcr Me. Carthey (C.SS.R.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA NA SESSÃO DE 22-10-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EVANDRO CARREIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Registramos, hoje, um fatO pi"ofundamente lamentável, ocorrido na cidade de Óbidos, no seu cais, onde o rio Amazonas se estreita e se aprofunda
num gargalo que representa um vórtice e um sorvedouro.
Nesta loca·Jidade, às 3 horas da manhã de sábado passado- portanto,
dia 19- o navio Sobral Santos II submergiu, v1tirria da incúria da Capitania
dos Portos daquela região, quando não se pode compreender nem admitir
que embarcações trafeguem pelos rios amazónicos, sobrecarregadas não só
de carga, corno de passageiros, atendendo ao afã insopitável do capitalismo
selvagem, que é a rnaxrnlízação do lucro. Não-importa a Vida humana, o que
importa é lucro, o que importa é arrecadar, é fazer dinheiro; pôr em perigo a
vida humana, isto pouco Interessa.
É exatamente esse afã grotesco e canibalesco que estâ sorvendo vidas em
toda a Amazônia.
Há meses o noticiário registrou -o naufrágio de uma embarcação que vinha de Macapá para Munguba, no Projeto Jari, onde pereceram mais de trezentas pessoas em virtude da sobrecarga.
Ora, Sr. Presidente, não é possível que a Capitania tente justificar, alegando que é -irilfiáSSTvel fiscalizar esSaS -eriibarcações quando elas se deslocam
entre um ponto e outro, onde geralrnente_desobedecem as normas da Capitania dos Portos, recebendo mais carga ou mais pã.ssageiÍ'os, sem ser possível
uma fiscalização di reta, imediata e conseqUente.
Sr. Preslde"ilte, a desculpa parece-me amarela, sem cabimento, considerando a cornpetância da Capitania dos Portos em descobrir o modusfaciendi,
a técnía mais eficaz de evitar que a lei seja burlada entre um porto e outro.
Eu não sei corno ela há de fazer, eu não sou técnico no assunto, mas deve
haver uma maneira de proceder, a fim de evitar que essas embarcações saiam
sobreca,rregadas, ou se sobrecarreguem entre duas fiscalizações, colocando
carga até no toldo, principalmente caixas com garrafas vazias, provocando

Outubro de 1981

fácil desequiHbrio da embarcação. Desequilíbrio esse que o raciocíno mais
elementar compreenderia, quando a carga tem que ir exatamente no porão. O
lastro de peso no porão é que dá equilíbrio à embarcação para que ela não
aderne, para que ela não vire.
O que aconteceu com o Sobral Santos II, no Porto de Obidos, foi exatamente em decorrência de ter adernado. Ele virou de lado. Por quê'? Porque
passageiros, ao chegar ao Porto de Óbidos, naturalmente procuraram o lado
onde ele iria acostar no cais. Esse comportamento é natural, ninguém pode
evitar essa curiosidade natural do passageiro, que é levado automaticamente
a procurar o lado de bordo que encosta no cais, para ver a cidade, por pura
curiosidade.
Nessa ocasião, há um pequeno desequilíbrio na embarcação, e se ela não
estiver sobrecarregada, e toda a carga arrumada e amarrada no porão, apenas
no porão, não havendo nada, absolutamente nada de carga nos conveses misturada com passageiros ou tripulação, nada acontecerâ, a segurança serã absoluta não só dos passageiros mas de toda a embarcação.
A catástrofe ocorreu porquanto havia sobrecarga, e a sobrecarga estava
no convés de passageiros e o que é ainda mais grave, no toldo, provocando
maior· desequilíbrio dó navio.
A responsabilidade, Sr. Presidente, é da Capitania dos Portos. Isso não
pode mais acontecer, não se pode mais admitir qualquer explicação de que o
excesso de carga ocorre no percurso que medeia entre um posto e outro de fiscalização. Se for preciso, a Capitania deve colocar dentro da embarcação um
fiscal, ou deve ter um sistema de infoqnações, ou pedir apoio e auxílio do
SNI. O SN 1 não infiltra alcagiletes em toda parte? Por que não infiltrá-los
também nas embarcações? Acho que é mais importante ter um alcagüete dentro de uma embarcação do que dentro de uma sala universitária.
Sr. Presidente, perdoe-me a divagação, mas o fato é que nós todos estamos revoltados; além de compungidos, estamos revoltados, quando não é de
hoje. O fato vem se repetindo com insistência: há dois anos, foi num célebre
rebojo no Município de Codajás, o rebojo do Botafogo que é uma ponta d'água onde o rio Solimões corre a uma velocidade de 7 nós. Neste rebojo uma
embarcação adem ou, virou de lado em decorrência de excesso de peso, excesso de carga nos conveses e no toldo.
Não se pode levar carga em convés, a carga tem que estar separada do
passageiro. Dezenas de passageiros morreram imprensados por canos de ferro que estavam arrumados no convés. Os canos foram jogados, foram atirados contra os passageiros que dormiam nas redes. As caixas também soterraram passageiros.
A verdade é esta: nós estamos revoltados. Há necessidade de a Capitania
encontrar um meio, uma maneira de policiar a ganância dos proprietários de
emharcação dos chamados urecreios.,, ou ônibus aquáticos que, a qualquer
preço, querem maximizar o lucro.
O Sr. José Uns- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA- Ouço V. Ex•, com muita honra.

O Sr.-José Uns- O País todo, nobre Senador Evandro Carreira, fomou
conhecimento, profundamente consternado, desse desastre ocorrido no Amazonas, esses dias. Acredito que todo o Brasil se volta para quela região e fica
imaginando corno fatos desta natureza se repetem, agora tão amiudadamente. V. Ex' está absolutamente certo, a sua revolta é justa e cabe certamente a
SUNAMAM, ao Minísiério dos Transportes, rever urgentemente as normas
de transporte fluvial no rio Amazonas. Agora, quando o transporte se torna
cada vez mais dinâmico, quando a região começa a ingressar numa fase nova
de participação no desenvolvimento nacional, quando certamente o número
de navios ou de viagens, pelo menos, ou a solicitação de passageiros e de carga se torna maior, certamente não havendo renovação ou ampliação da frota
---de certo já é antiqüada- talvez devido a essa ganância a que V. Ex' serefere, ou talvez para atender a pressão da demanda de mais transporte de cargas e passageiros, a arriscar vidas de seres humanos, o que é um absurdo. De
modo que a sua revolta é justa e faço coro com V. Ex' nesse apelo ao Ministério dos Transportes e à SUNAMAM, para analisar urgentemente esses
problemas de transporte fluvial do rio Amazonas e, ao mesmo tempo, juntome a V. Ex' nas condolências que devemos, nós todos, profundamente consternados a essas famílias que perderam os seus entes queridos nesse desastre
do rio Amazonas.
O SR. EV ANDRO CARREIRA- Agradeço, nobre Senador José Lins,
e quero assegurar a V. Ex'- que a responsabilidade desses desastres, desses acidentes, está exatamente no excesso de carga e no excesso de passageiros. Não
é o fato de a embarcação ser mais ou menos velha. Não! Todos os acidentes
ocorridos trazem a implicação do excesso de carga ou excesso de passageiros.
Esta é que a verdade. Aquela que sossobrou na foz dó rio Amazonas, vinda
de Macapá para Monguba, vinha com excesso de carga e de passageiros, e ao
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bater num banco de areia houve um fenômeno natural, decorrente da própria
inércia; a ágúa se avolumou de tal fo.rma que desequilibrou a embarcação, e a
carga correu no sentido do desequilíbrio, provocando o adernamento total.
Basta 20 o.u 30 passageiros, 2 ou 3 toneladas que sejam deslocadas rapidamente para utn dos bordos do navio, para provocar desequilíbrio que, por
sua vez, desloca a carga mal arrumada, aumentando a instabilidade até o desastre.
O fato é o seguinte, meu ilustre Senador J6-Séiins, já estamos hoje, com
uma perdn de vidas, na Amazônia, em razão da falta de fiscalização rigorosa
por parte das capitanias dos portos, superior àquelas que perdemos na 2•
Guerra Mundial, na Europa; já estamos com mais de mil vítimas fatais em
naufrágios, todos provocados por excesso de cargas; mil vidas humanas já se
perderam estupidamente, apenas para saciar a ganância de proprietários de
embarcação.
A embarcação chega a sair com o verdugo debaixo d'água, isto é, a linha
de segurança completamente submersa, isso tudo com o beneplácito da fiscalização, considerando que capitanias são munidas _de embarcações velozes
para percorrer os rios e proceder a fiscalização.
E este o apelo que eu gostaria de registrar enfaticamente, junto às autoridades responsáveis, principalmente, à Marinha brasileira, a fim de que dê ordens severas às capitanias. A nossa gloriosa Marinha brasileira, que registra
um passado irrepreensível, não deva permitir que vidas preciosas se acabem
estupidamente em naufrágios criminosos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
ATA DA 173• SESSÃO, REALIZADA EM 6 DE OUTUBRO DE 1981
(Publicada no DCN- Seção II -de 7-10-81)
Retificação

Sábado 24 5771

Art. 29 As faltas legais e justificadas ao serviço não serão dedUzidas
para os fins previstos no parágrafo 1~', do art. l"', desta lei.

Às ComisSões de Constituição e Justiça de Legislação Social e de
Finanças.
ATA DA 174• SESSÃO, REALIZADA EM 7-10-81
(Publicada no DCN (Seção li) de 8-10-81)
Retificação
No Projeto de Lei do Senado n9 293, de 1981-Complementar, que introduz alteração na Lei Complementar n9 ll, de 25 de maio de 1975, que criou o
PRO RURAL:
Na página 5220, I• coluna, na ementa do projeto.
Onde se lê:
"Introduz alteração na Lei Complementar n"' 11, de 25 de maio
de 1975, que criou o PRORURAL."
Leia-se:
''Introduz alteração na Lei Complementar n'? 11, de 25 de maio
de 1971, que criou o PRORURAL."
TRECHO DA ATA DA 182• SESSÃO, REALIZADA EM 14-10-81,
QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO COM MATJ::RIA INDEVIDA (MENSAGEM N• 284/80), NO DCN- SEÇÃO 11 - DE 15-10-81,
PÁGINAS 5441 a 5.443:

No DCN- Seção II- de 7-10-81, na pãgina 5185, 2• coluna, após a
publicação do Projeto de Lei do Senado n9 290, de 1981, inclua-se, por omissão, o seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 291, DE 1981
ulntroduz modificação na Lei n'? 4.090, de 13 de julho de 1962,
que instituiu a Gratificação de Natal, visando tornar incontroverso o
direito do trabalhador ao 139-salário, quando se encontre em gozo de
beneficio pn'l'idenciário. ''
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' O art. 29 da Lei n9 4.090, de 13 de julho de 1962, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 2<? As faltas legais e justificadas,- assim cOmo as ausências decorrentes de recebimento de benefício previdenciãrio
(auxílio-doença), não serão deduzidas para os fins previstos no§ 19
do art. 1"' desta lei."
Art. ~
Art. 39

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrârío.
Justificação

Diz o art. 29 da Lei n'i' 4.090, de 13 de julho de 1962, em sua redação
atual, que:
"As faltas legais e justificadas ao serviço não serão deduzidas,
etc., etc.,"
A omissão desse texto relativamente às ausências decorrentes de amparo
previdenciãrio por doença, aliada ao fato de o art. 49 do Regulamento (Decreto n'i' 57.155(65) falar em .. empregados que não estiveram à disposição do
empregador durante todos os meses", tem permitido a interpretação, injusta
sob todos os aspectos, de que os beneficiãrios de auxílio-doença não fazem
jus ao 13~'-salário integral.
O que o presente projeto busca é, pois, segundo a sugestão e reivindicação da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, dar ao texto legal a necessária clareza, evitando a prática de abusos ou injustiças contra trabalhadores.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1981. -

Humberto Lucena.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• ·4.090, DE 13 DE JULHO DE 1962
Institui a gratificação de natal.

MENSAGEM N• 284, DE 1981
(N• 449/81, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42 (item Iil) da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que
desejo fazer, do Senhor João Cabral de Melo Neto, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República de Honduras, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n• 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador João Cabral de Melo Neto, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa
inrormação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 14 de outubro de 1981. - Aureliano Chaves.
INFORMAÇÃO
Curriculum- Vitae:
Embaixador João Cabral de
Melo Neto.
Nascido em Recife, Pernambuco, 6 de janeiro de 1920.
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 15 de dezembro de 1945.
Cônsul de Segunda Classe, antiguidade, 19 de setembro de 1951.
Primeiro-Secretário, merecimento. 8 de outubro de 1960.
Conselheiro, titulo, 20 d;e de~embro de 1963.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de dezembro de 1966.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, }9 de janeiro de 1976.
Auxiliar do Chefe, interino, do Departamento Político e Cultural, 1946.
Barcelona, Vice-Cônsul, 1947/50.
Londres, Vice-Cônsul, 1950/51.
Londres, Cônsul-Adjunto, 1951/52.
Liverpool, Encarregado do Consulado-G~:;ral, 1952.
Barcelona, Cônsul-Adjunto, 1956/58.
Marselha, Cônsul-Adjunto, 1958/60.
Marselha, Encarregado do Consulado-Geral, 1959 e 1960.
Madri, Segundo-Secretário, 1960.
Madri, Primeiro-Secretário, 1961/62.
Sevilha, Cônsul, 1962/64.
Genebra, Delegação, Conselheiro, 1964/65.
Genebra, Encarregado da Delegação, 1965.
Berna, Conselheiro, 1965/66. ·Berna, Chefe do SEPRO, 1965/66.
Berna, Encarregado de Negócios, 1965, 1966 e 1967.
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Berna, Ministro-Conselheiro, 1966.
Barcelona, Cônsul-Geral, 1967(70.
Assunção, Ministro-Conselheiro, 1970/72.
Assunção, Encarregado de NegóciOS, 1970 e 1971.
Dacar, Embaixador, 1972(79.
Bamako, Embaixador, cumulativamente, 1972/79.
Nouakchot, Embaixador. cumulativamente, 1972/79.
Conacri, Embaixador, comulativarriente, 1977/79.
Quito, Embaixador, 1979(81.

Colóquio Latino-Ameiicano, Gênova, 1965 (participante):
VII Bienal Internacional de Poesia, Knokk-le-Zoute, 1965 (representante).

Comissão de Revisão do "Manual de Serviço", 1965 (membro).
Professor dos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Faculdade de Filosofia e Letras, Universidade de Barcelona.
Chefe do Gabinente do MbliStro da Agricultura~ 1961.
Membro da Academia Brasileira de Letras, 1968.

O Embaixador João Cabral de Melo Neto se encontra nesta data no
exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto à República do
Equador.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 8 de outubro de 1981.
Guilherme Luiz Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do Pessoal.
À Comissão de RelaçOes Exteriores.

PORTARIA No 145, DE 1981

O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 177 da
Resolução n9 58, de 1972, resolve designar Caio Torres, Técnico em Legislação e Orçamento, Classe "Especial", Referência NS-25, Ivan D'Apremont
Lima, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Referência NS-25, e Luiz Antônio Soares Laranja, Técnico Legislativo, Classe '"C", ReferênCia NS-17, para, sob a presidência do primeiro, apurarem o inciden·ú~ havido na Agência
SUSEM do Banco do BraSil S.A., tendo em vista o qUe consta do Processo
número 005479 81 9.
Senado Federal, 16 de outubro de 1981.- Aiman Nogueira da Gama,
Diretor-Geral.
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Líder
Marcos Freire
Vice-Líderes
Roberto Saturnino
Mauro Benevides
Humberto Lucena
Pedro Simon
Orestes Quércia
Henrique Santillo
Lázaro Barboza
Evandro Carreira
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Gitvan Rocha
19-Secretário
Cunha Lima
29-Secretário
Jorge Kalume
3Q,-Secretário
Itamar Franco
49-Secretário
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SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

Chefe: Daniel Reis de Souza
local: Edifício Anexo das Comissões- Ala Senador Nllo ÇoelhO
Telefone: 211-4141 - Ramais 3490 e 3491
COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

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

Suplentes

PDS
2. Martins Filho
3. João Calmon
4. João Lúcio

I. Dinarte Mariz
2. Lourival Baptista
3. José Caixeta

PMDB
I. Agenor Maria

I. Leite Chaves
2. José Richa

PP
I. Evelásio Vieira

I. Mendes Canale

Assistente: Sérgio da Fvnseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Terças-feiras, às 11.00 horas
Local; Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3378

(7 membros)

Presidente: Alberto Silva
Vice-Presidente: José: Lins
Titulares

Suplentes

PDS
I. José Uns
2. Eunice MichHes

L Raimundo Parente
2. Almir Pinto

3. Gabriel Hermes
4. Benedito Canelas

3. Aloysio ...:haves

PMDB
I. Evandro Carreira
2. Mauro Bc:nevides

COMPOSIÇÃO

COMPOSICÃO
Presidente: José Richa
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante

Suplentes

I.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

PDS
l- Benedito Canelas

Aloysio Chaves
Hugo Ramos
Lenoir Vargas
M urilo Badaró
Bernardino Viana
Amaral F urlan
Moacyr Dalla
Raimundo Parente

2- João Calmon
3. Almir Pinto

4. Martins Filho
S. Aderbal Jurem a

PMDB
I·. Franco Montoro
2. Lázar.o Barboza
3. Humberto Lucena

I. Paulo Brossard
2. Marcos Freire

Nelson Carneiro

Suplentes

PDS
1. Bernardino Viana
2. José lins
3. Arno Damiani
4, Milton Cabral
5. Luiz Cavalcante
6. José Caixeta

I. Roberto Saturnino
2. Pedro Simon
3. José Richa

1. José Fragelli
2. Alberto Silva

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

I. LomantoJúnior
2. Gabriel Hermes
3, Vicente Vuolo
4. Benedito Canelas

PMDB
1. Marcos Freire
2. Teotónio Vilela

I. Affonso Camargo

Assistente: Francisco GUVherme Thees Ribeiro- Ramal 3495
Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comis~ões - Ramal 3256

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF)
(II membros)

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

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente: Lourival Baptista
Vice-Presidcnte: Mauro Benevides
Titulares

PDS
I. lourival Baptista
2. Bernardino Viana
3. Moacyr Dalla

4. José Caixeta
S. Martins Filho
6. Murilo Badar6

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

1. Saldanha Derzi
2. Luiz Fernando Freire

Presidente: Aderbal Jurema
Vice-Presidente: Gastão Miiller

Suplentes
1.
23.
4.

Luiz Cavalcante
Almir Pinto
Aderbal J urema
José Lins

Titulares

Suplentes

PDS
I. Aderbal Jurema

2. JoãoCalmon
3. Eunice Michiles

1. Lomanto Júnior
2. Gabriel Hermes
3. João Lúcio

4. Tarso Outra
José: Sarney

PMDB
I. HenriqueSantillo
2. Evandro Carreira

PP

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

Titulares

PP

4. Leite Chaves

I. Marcos Freire

l. MendesCanale

COMISSÃO DE ECONOMIA -(CE)
(I 1 membros)

Presidente: Aloysio Chaves
\9-Vice-Presidente: Nelson Carneiro
29-Vice-Presidente: Lenoir Vargas
Titulares

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
COMPOSIÇÃO

Vice-Líderes
Aderbal Jurema
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
Gabriel Hermes
José lins
Lomanto Júnior
Moacyr Dalla
Murilo Badaró

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ)
(15 membros)

).

I. Benedito Canelas

Líder
Nilo Coelho

Líder
Evelásio Vieira

Dirétor: António Carlos de Nogueira
Local: Edificio Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo
Coelho
Telefones: 223-6244 e 2.11-4141 - Ramais 3487, 3488 e 3489
A) SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES

LIDERANÇA DO BlOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

Suplentes de Secretários
Almir Pinto
Lenoir Vargas
Agenor Maria
Gastão Müller
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\'ice-Líderes
Affonso Camargo
José Fragelli
Gastão Müller
Mendes Canale
Saldanha Derzi

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

MESA
Presidente
Jarbas Passarinho

I. Albet(O Silva

Sábado 24
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.s.

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

1- 4.ffonso Camargo

Assistente: lei:la Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quartas-feiras, às tO:OO horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador A~xandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3168

PMDB
I. Marcos Freire
2. Mauro Benevídes

PP
I. Gastão MUller

I. Evelãsio Vieira

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga- Ramal 3492
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
l.ocal: Sala da Comis"São, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3546
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Sábado 24
COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)

COMISSÃO DE MUNICIPIOS- (CM)
(17 membros}

{17 membros)

COMPOSIÇÃO

Raimundo Parente
l. Lomilnto Júnior
3. Amaral Furlan
[.

4. Amaral Peix~HO
5. Martins Filho
6 TarSI) Outra
1. Gabnel Herme~

Suplentes
PDS
L. Josê Guiomard
2. Lourival Baptista
3. BeneditoCanelas
4. Vicente Vuolo
5. José Uns

Viana
"·9. Bernardino
Almtr Pinto
I
l
3
4.
4.

Mauro Benevides
Roberto Saturnino

Pedro Simon
Teotónio Vilela
Franco Montoro
Tancredo Neves

Affonso C amargo
3. Mendes Canale
A~sistente:

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

PP
L Saldanha Derri
2. José Fragelli

Carlos Guilherme Fonseca -

Ramal 3493

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

Presidente: Lomanto JU.nior
Vice-Presidente: Agenor Maria
Titulares
Almtr Pinto
2. Lomanto Júnior
3 Amaral F urlan
Amaral Peixoto
Benediw Canelas
6 Arno Damiani
7. Moacyr Dalla
8. Raimundo Parente
9. Vicente Yuo!o

I. JoséRicha
2. OrestesQuérda
3 Evandro Carreira
4 Lázaro Barpoza
5. Agenor Maria

2.

3
4

5

Raimundo Parente
Aloysio Chaves
Moacyr Dalla
Eunice Michiles
Gabriel Hermes
Frano.:o Montoro
Humberto Lucena
Jaison Barreto

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

PP
l. Luiz Fernando Freire

I. Josi: Fnrgelli

Assistente: Luil Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões; Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre CoSta
- Ane;w,o das Comissões - Ramal 3339

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

Titulares

2. M urilo Badaró
3. Aderbal Jtrrema
I. Adalberto Sena

I. Saldanha Derzi

PP
I. Mendes Canale

Assistentt: 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 3I21

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

I. Dinarte Mariz
l. Luiz Cavalcante

3. José Guiom~rd
4. M urilo Badaró

I. Mauro Benevides
2. Agenor Maria

I. !:.;.sé Fragelli

2. Gabriel Hermes

I. luiz Viana

3. Martins Filho

2. Tarso Outra
3. LomantoJúr ior
4, Amaral Peixoto
5. Joào Calmon
6. Aloysio Chaves
7. Josi: Sarney
8. Lourival Baptista

Suplentes
PDS
I. Aderba1Jurem11
2. Bernat'dino Viana
3. Amaral Furlan
4. Moacyr Datla
5. Martiris Filho

PMDB
1, Orestes Quércia

PP
l. Gastão Míllter

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Agenor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente
Titulares

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 hor-as
Local: Sala da Comissão, na Ala s'enador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

COMPOSIÇÃO

2. LUIZ Cavalcante
J. José Uns
4, Almir Pinto

I. Raimundo Parente

2. Aderbal Jurema

3. Lourival Baptista
4. Moacyr Dalla

L Agenor Maria
2. Humberto Lucena

Suplentes
PDS
1. HCivfdio Nunes
2. Bernardino Viana
3. JoséGuiomard

PMDB
I. Lázaro Barbou

PP

PP
I, Alberto Silva

Assistente: Franc1sco Gonçal.ves Pereira - R.ãinal 3496
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
local: Sal:.1. da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Ane;w,o das Comissões - Ramal 3652

Titulares

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

I. Dinarte Mariz

I. A !Tanso Camarso

Suplentes
PDS
I. José Sarney
2. Moacyr Datla

PMDB
I. Evandro Carreira

I. Milton Cabral

2. Teotónio Vilela

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

COMPOSIÇÃO

Suplentes

PMDB
I. Robeno Saturnino

PP
I, Gastão Milller

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

I. Henrique Santillo

PMDB
I. Adalberto Sena

Presidente: Dinarte Mariz
Vice-Presider1t.e: José Fragelli

Pres1dente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

Pres1dente: Mílton Cabral
Vice-Presidente: Teotõnio Vilela

PDS

I. Saldanha Derú

Suplentes
PDS
1. Benedito Canelas
2. João Calmon
3. Arno Dam1ani

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

COMISSÃO DE MINAS E El':ERGIA- (CME)
(7 membros)

Titulares

I. Lomanto Júnior
2. Almir Pinto
3 J nsé Guiomard
4 Lourival Baptista

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR)
(5 membros)

I JoàoCalmon
PMDB
I. Agenor Ma ria
2. Nelson Carneiro

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jaison Barretu
Vice-Presidente: Almir Pinto
Titulares

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

COMISSÀO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)

PP
I. Gastão Müller
2. Affonso C amargo
3. Mendes Canale

COMPOSIÇÃO

!'.

PP
l, Saldanha Derzi

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497
ReuniõeJõ: Quartas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da ComissãO, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Rama[· 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}

T1tulares

I. Luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

COMPOSIÇÃO

Presiden-te: Franco Montoro
Vice-PresJdente: Gabriel Hermes
Titulares
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I.
2.
3.
4.
S.

Paulo Brossard
Nelson Carneiro
José Richa
Mauro Benevides
Marcos Freire

PMDB
1. Leite Chaves
2. Pedro Simon
J. Róberto Saturnino

I. Gastão MUller

1. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Cláudio de Brite - RamaJ 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às I 1:00 horas·
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das CnmissÕC$- Ramal 3121
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B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS

Pflc\DB

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS- (CD
(7 membros)

Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo das Comi~sões - Ala Senador Nilo Coelho
- Andar Térreo - 211-3507
Assistentes: Helena Isnard Accauby- 2ll-3510
Mauro Lopes de Sã- 211-3509
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503
Maria de Lo11rdes Sampaio- 211-3503
João Hélio Carvalbo Rocha- 211-3520

I. Orestes Q1.1ércia

I. Evandro Carreira
2. Lázaro Barboza

COMPOSIÇÃO
PP

~;'residente: Vlcente YuolÓ
Vice-Presidente: Benedito Ferreira

Titulares

I. Alberto Silva

I. Affonso Camargo

Suplentes
PDS

L Vicente Vuolo
2. Benedito Ferreira
3. Aloysio Chaves
4. Milton Cabral

Assistente: Marcelino dos Santos Camc:llo -

1. Lomanto J(mior

Reuniões: Quintas-feiras,

2. Luiz Cavalcante
3. Amaral Peixoto

~s

Ramal 3498

11:00 horas

Lpcal: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3130

C) SER VIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUtRITO
Chefe: C1eide Maria B11rbosa Ferreira CrilZ- 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 BIE:NIO 1981/1982

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

Horas

Comissões

10:00

CAR

11:00

CA

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rarnal3024

Comissões

GUILHERME

10:00

CEC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rarnal3546

SE:RG!O

Sl':RG!O

10:00

CF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal4323

GUILHERME

10:00

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rarna13020

L E: DA

11:00

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rarnal3339

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO
Horas

ASSISTENTE

Comissões
Sala da Comissão, na Ala

09:00

09:30

10:00

CE

CCJ

DF

Senador Nilo Coelho
Rarnal3256
Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rarna14315

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa

FRANCISCO

PAULO
ROBERTO

CM

Sala da Comissil.o, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rarnal3122

GONÇALVES

11:00

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rarnal3130

MARCELINO

14:00

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

FÁTIMA

Rarnal3168

10:30

CME

11:00

CRE

11:00

CSN

Senador Alexandre Costa
Ramal3652

GONÇALVES

Sala da ComiasàoJ na Ala
Senador Nilo Coelho
Rama13254

LEI LA

Sala da Comisslo, na Ala

Senador Alexandre Costa

MARCELINO

Rama13020

CSPC

Sala da Comisslo, na Ala
Senador Alexandre Coita
Rama13I21

LUIZ
CLÁUDIO

LUIZ
CLÁUDIO

11:00

LE:DA

Sala da Comissão, na Ala

11:00

ASSISTENTE

Horas

Sala da ComiSsão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Rarnal3378

LOCAL DA REUNIÃO

ASSISTENTE
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BRASIL! A- DF

TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 1981

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• 63, DE 1981
Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Acordo de Previdência Social Brasil-Espanha, de 25 de abril de 1969,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, em Brasília, a 5 de março de
1980.
Art. I' É aprovado o texto do Protocolo Adici.onal ao Acord9 de Previdência Social Brasil-Espanha, de 25 de abril de
1969. celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, em Brasília, a 5 de março de 1980.
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de outubro de 1981. - Senador Jarbas Passarinho. Presidente.

PROTOCOLO ADICIONAL AO ACORDO DE I'REVIDENCIA S1'íCIAI.
BRASIL-ESPANHA, DE 25 DE ABRil. OE 1969.
ARTIGO I
1.

O presente Protocolo Adicional aplicar-se-á:

A)No Brasil:
a) À legislação do regime de Previdência Social do Instituto Nacional de

Previdência Social, relativa a:
I. assistê_ncia médica, famarcêutica, odontológica, ambulatorial e hospitalar;
2. incapacidade de trabalho temporário e permanente;
3. invalidez;
4. velhice;

5. tempo de serviço;
6.
7.
8.
9.

ARTIGO 11

natalidade;
relati~

B) Na Espanha:
a) A legislação do regime geral de Previdência Social em relação a:

assistência médica, odonto[ógica e- farmacêutica de natureza ambu~
e hospitalar e incapacidade de trabalho transitória;
invalidez provisória c permanenre;
velhice;
morte, inclusive no referente a pensões devidas a beneficiários;
proteção familiar exceto subsídio nupcial; e
acidentes do trabalho e doenças_ profi.ssionais.
b) As legislações dos regimes especiais -a- seguir mencionados relativa~
~mente aos itens da alínea "a", no que couber:
Trabalhadores rurais;
Trabalhadores maríti_mos;
Trabalhadores ferroviários;
Trabalhadores empregados na mineração do carvão;
Representantes comerciais;
I.
lator1al
2.
3.
4.
5.
6.

Emprega~os domésticos;
Toureiros; e
Trabalhadores civis em estabelecimentos militares.
2. O presente Protocolo Adicional aplicar~se-ã igualmente aos casos
previstos nas lbfs e disposições que completem ou midifiquem as legislações
indicadas no parágrafo anterior.
3~ Aplicar~se-á também, aos casos previstos naS leis'e disposições que
estendam os regimes existentes a novas categorias profissionais, ou que estabeleçam novos regimes de previdência social, se o Estado Contratante interessado não se opuser no prazo de três meses, contados a partir da data do rece-

bimento da respectiva comunicação, feita pelo outro Estado Contratante.

morte;

acidente do trabalho e doenças profissionais; e
salário~familia.
'
b) A legislação do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural,
vamente aos itens da alínea "a", no que couber.

Artistas;
Autônomos;
Escritores;

As legislações enumeradas no Artigo I, vigentes, respectivamente no
Brasil e na Espanha, aplicar-se-ão igualmen~e aos trabalhadores brasileiros
na Espanha e aos trabalhadores espanhóis no Brasil, os quais terão os mesmos direitos e obrigações que os nacionais do Estado Contratante em cujo
território se encontrem.
ARTIGO III
1. O .. princípio estabelecido no Artigo II será objeto das seguines exceções:
a) O trabalhador, que dependa de uma empresa pública ou privada com
se.de'em um dos dois Estados Contratant~ e que for enviado ao território do
outro por um período limitado, continuará sujeito à legislação do primeiro
Estado, sempre que o tempo de trabalho no território do outro Estado não
exceda um período de doze meses. Se o tempo de trabalho se prolongar, por
motivo imprevisível, alêm do prazo previsto de doze meses. poder-se~á excepcionalmente manter no máximo por mais doze meses a aplicada legislação vigente no Estado em que tenha sede a empresa, mediante prévio consentimento expresso da autoridade competente do outro Estado.
b) O pessoal de vôo das empresas de transporte aéreo continuará exclusivamente sujeito à legislação vigente no Estado em cujo território a empresa
tenha sede.
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c) Os membros da tripulação de navio sob bandeira de um dos Estados
Contratantes estarão sujeitos às disposições vigentes no mesmo Estado. Qualquer outra pessoa que o navio empregue em tarefas de carga e descarga, conserto ou vigilância, quando no porto, estará sujçita à legislação do Estado sob
cujo âmbito jurisdicional se encontre o navio.
2. ---As autoridades Competentes de ambos os Estados Contratantes poderão, de comum acordo, ampliar, suprimir ou modificar, em casos particulares ou relativamente a determinadas categorias profissionais, as exceções enu-meradas no parágrafo anterior:-

ARTIGO IV
l. a) O trabalhador brasileiro ou o trabalhador espanhol, que tenha direito da parte de um dos Estados Contratantes, às prestações pecuniãr'jas enumeradas no Artigo I, conservará tal direito, sem limitações, perante :;i entidade gestora desse Estado, quando permaneça temporariamente no teÍ"ritório
do outro Estado Contratante, ou parã ele se ti'ansfira em caráter definitivo,
observadas as peculiaridades de sua própria legislação.
b} Quanto aos direitos em fase de aquisição, aplicar-se-á a legislação do
Estado perante o qual faça jus a tais direitos.
c) Em caso de transferência para um terceiro Estado, a conservação dos
referidos direit-os estará sujeita às cOildições determinadas pelo Estado que
outorgue as prestações aos seus nacionais residentes no referido terceiro Estado.
2. O trabalhador brasileiro ou o trabalhador espanhol que teve suspensas as prestações correspondentes aos direitOs derivados das legislações relacionadas no Artigo I, pelo fato de se ter transferido para o território do outro
Estado Contratante, poderá vir a recebê-las novamente, fazendo o requerimento adequado em virtude do presente Protocolo Adicional, levando sempre em conta as normas vigentes nos dois Estados Contratantes sobre caducidade e prescrição dos direitos relativ-os à Previdência Social.
3. Em nenhum caso se reconhecerá o direito ao recebimento çle auxíliofuneral e de auxílio-natalidade nos dois Estados _CuntratantCs, em decorrência de um mesmo evento.

ARTIGO V
1. O trabalhador brasileiro ou espanhol, vinculado à Previdência Social de um Estado Contratante, conservará o direito à assistência médica, farmacêutica e odontológica, quando se encontrar temporariamente no território do outro Estado Contratante, levando-se cm conta o prazo previsto no
Artigo III, parágrafo 1, letra a. Terão o mesmo direito os dependentes do referido trabalhador, que o acompanhem em seu deslocamento.
2. Os dependentes do trabalhador que permaneçam no Estado Contratante de origem terão direito à assistência médica, farmacêutica e odontológica durante o prazo que se determinar nas normas de execução do presente
Protocolo Adicional, contado a partir do dia da vinculação do mencionado
trabalhador à Previdência Social do Estado que o acolheu.
3. O incapacitado temporário ou permanentemente para o trabalho, de
acordo com a legislação brasileira, e o segurado incapacitado transitória ou
provisoriamente e o pensionista de invalidez, na forma da legislação espanhola, vinculado à Previdência Social de um Estado Contratante, conservará o
direito à assistência médica, farmacêUtica e odontológica se estiver no território do outro Estado Contratante, enquanto mantenha a qualidade de segurado. Terão o mesmo direito os dependentes do referido segurado.
4. O aposentado e seus dependentes de acordo com a legislação brasileira e o aposentado por invalidez permanente, velhice e pensionistas de acordo com a legislação espanhola, assim como os seus dependentes (famíliares a
seu encargo), sujeitos à Previdência S_ocial de um Estado Contratante, conservarão o direito à assistência médica, odontológica e farmacêutica, ambulatorial c hospitalar, quando se encontrem em território do outro Estado Contratante. Para os referidos familiares a prestação desta assistência cessará com a
perda da qualidade de dependente.
5. A extensão e as modalidades da assistênda médica prestada pela entidade gestora do _Estado de permanência~- ainda que temporária, dos trabalhadores e de seus dependentes (parágrafos I, 3 -e 4) e da prestada pela entidade gestora do Estado de residência dos dependentes do trabalhador (parágrafo 2), serão determinadas, respectivamente, consoante a legislação dos dois
Estados. Nã_o obstante, a duração da_as_si_stência médica será aquela prevista
pela legislação do Estado a cuja Previdência Social esteja vinculado o trabalhador, considerada a limitação estabelecida no parágrafo 2. Caberá ainda à
entidade gestora deste último Estado autorizar o fornecimento de próteses,
salvo em cas_os de urgência.
6. As despesas relativas à assistência médica, fãrmacêutica e odontológica de que trata este Artigo ficarão por conta da Entidade gestora à qual esteja vinculado o trabalhador. As Entidades gestoras dos dois Estados Contra-
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tantes fixarão anualmente, de comum acordo, o valor que se deva tomar em
consideração para fins de indenização e estabelecerão a forma de reembolsar
essas despesas.
ARTIGO VI
I. Os períodos de seguro e equivalentes cumpridos de acordo com as legislações de ambos os Estados Conlratantes serão totalizados para a concessão das aposentadorias por invalidez, velhice e pensões.
2. Quando, nos termos da legislação de ambos os Estados Contratantes, o direito a Uma prestação depender dos períodos de seguro cumpridos em
uma profissão regulada por um regime especial de Previdência Social, somente serão totalizados, para a concessão das referidas prestações, os períodos
cumpridos na mesma profissão em um e outro Estado. Quando em um dos
Estados não existir regime especial de Previdência Social para a referida profissão, só serão considerados, para a concessão das me11cionadas prestações
no outro Estado, os períodos em que a profissão tenha sido exercida no primeiro _Estado sob o regime de Previdência Social nele vigente. Se, todavia, o
segurado não obtiver o direito às prestações do regime especial, os períodos
cumpridos nesse regime serão considerados como se tivessem sido cumpridos
no regime geraL
3. Nos casos previstos nos parágrafos 1 e 2 do presente Artigo, cada entidade gestora determinará, de acordo com a sua própria legislação e conforme a totalização dos períodos de seguro cumpridos em ambos os Estados, se
o interessado reúne as condições necessáriaS para concessão das prestações
previstas naquela legislação.
ARTIGO VII
1. O trabalhador espanhol ou brasileiro, que tenha completado no Estado de origem o período de carência necessário à concessão de auxiliodoença e de auxílio-natalidade, terá assegurado, no caso de não se encontrar
filiado à legislação do Estado que o acolheu, o direito a esses auxílios, nas
condições estabelecidas pela legislação do primeiro Estado e a cargo deste.
2. Quando o trabalhador já estiver vinculado à Previdência Social do
Estado de acolhimento, esse direito será recOnhecido quando a soma dos
períodos de contribuição correspondep•es a ambos os Estados for suficie-nte
para completar o período de carência, sendo as prestações devidas pelo Estado ao qual está filiado e segundo a sua legislação.

ARTIGO VIII
As prestações a que os segurados referidos no Artigo V I do presente Protocolo Adicional, ou seus dependentes, têm direito em virtude das legislações
de ambos os Estados Contratantes, em conseqüência da totalização dos
períodos, serão liquidadas pela forma seguinte:
a) A entidade gestora de cada Estado Contratante determinará, separadamente, a prestação a que teria direito o interessado se os períodos de seguro
totalizados houvessem sido cumpridos sob sua própria legislação.
b) A quantia que corresponde a cada entidade gestora será o resultado
da proporção estabelecida entre o período totalizado e o tempo cumprido sob
a legislação de seu próprio Estado.
c) A prestação a ser concedida será a soma das quantias parcíais que
cada Entidade gestora deverá pagar de acordo com o referido cálculo.
ARTIGO IX
Quando o trabalhador satisfizer todas as condições estabelecidas pela legislação de um dos dois Estados Contratantes para aquisição do direito às
prestações, sem que haja necessidade de totalizar períodos de seguro, a entidade gestora desse Estado fixará, de acordo com a própria legislação, o valor
da prestação, levando em conta, unicamente, os períodos de seguro cumpridos ao abrigo da legislação desse mesmo Estado, salvo se, devidamente informado, o interessado optar pela aplicação do critério estabelecido no Artigo
VIII.
ARTIGO X
Quando as quantias parciais a Serem pagas pelas respectivas entidades
gestoras dos Estados Contratantes não alcançarem, somadas, o mínimo fixado no Estado Contratante em que a prestação será concedida, a diferença até
esse mínimo correrá por conta da Entidade gestora deste último Estado.
ARTIGO XI
Se, para avaliar o grau de incapacidade em caso de acidente do trabalho
ou de doença profissional, a legislação de um dos dois Estados Contratantes
preceituar que sejam tomados em consideração os acidentes do trabalho e as
doenças profissionais anteriormente ocorridas, serão também considerados
os acidentes do trabalho e as doenças profissionais anteriormente ocorridos
ao abrigo da legislação do outro Estado, como se tivessem ocorrido sob alegislação do primeiro Estado.
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ARTIGO XII

ARTIGO XX

O pagamento das prestações efetuar-se-á pelas entidades gestoras de
cada Estado Contratante, segundo o que se estabeleça no Ajuste Administrativo relativo ao presente Protocolo Adicional.

As autorid<,ldes consulares dos dois Estados Contratantes poderão representar, sem mandato governamental especial, os nacionais do seu próprio Estado perante as Autoridades Competentes e as Entidades gestoras em matéria
de Previdência Social do outro Estado.

ARTIGO Xlll
Para os fins previstos no presente Protocolo Adicional, entende-se por
Autoridades Competentes os Ministros de Estado de quem depende a aplicação dos sistemas ou regimes enumerados no Artigo I. Essas autoridades
informar-se-ão reciprocamente sobre as medidas adotadas para a aplicação e
o desenvolvimento do Protocolo Adicional.
ARTIGO XIV
Os exames médico-periciais solicitados pela entidade gestora de um Estado Contratante, relativamente a beneficiários que se encontram no território
do outro Estado serão levados a efeito pela entidade gestora deste Estado e
por conta daquela.
ARTIGO XV
Quando as entid .. Jes gestoras dos Estados Contratantes tiverem Cle conceder prestações económicas em virtude do presente Protocolo Adicional, fálo-ão em moeda do seu próprio país. As transferênciás resultantes dessa obrigação efetuar-se-ão conforme os Acordos de Pagamentos vigentes entre ambos os Estados ou conforme os mecanismos que foram fixados de comum
acordo para esse fim.
ARTIGO XVI
1. As isenções de contribuições e taxas estabelecidas em matéria de Previdência Social pela legislaÇão de um dos Estados Contratantes aplicar-se-ão
também para o efeito do presente Protocolo Adicional, aos nacionais do outro Estado.
2. Todos os ates e documentos que, em virtude do presente Protocolo
Adicional, tiverem de ser apresentados, ficam isentos de tradução oficial, visto e legalização por parte das autoridades diplomáticas ou consulares e de registro público sempre que tenham tramitado por uma das entidades gestora.
ARTIGO XVII
Para aplicação do presente Protocolo Adicional, as autoridades competentes e as entidades gestoras dos dois Estados prestarão assistência recíproca
e se comunicarão diretamente entre si e com-os~segurados ou seus representantes. A correspondência será redigida eni sUa- respectiva língua oficial.
ARTIGO XV[[[
Os requerimentos e documentos apresentados pelos interessados às Autoridades Competentes ou às entidades gestoras de um dos dois Estados Contratantes surtirão efeito como se fossem apresentados às Autoridades ou entidades gestoras do outro Estado Contratante.
ARTIGO XIX
Os recursos a interpor perante uma instituição ·competente de um dos
dois Estados Contratantes serão tidos como interpostos em tempo hábil, mesmo quando forem apresentados perante a instituição correspondente do outro Estado, sempre que sua apresentação for efetuada dentro do prazo estabelecido pela legislação do_ Estado a quem competir apreciar os recursos.

ARTIGO XXI
As Autoridades Competentes dos Estados Contratantes resolverão de
comum acordo, as divergência ou controvérsias que surgirem na aplicação do
presente Protocolo Adicional.
ARTIGO XXII
Para a aplicação do presente Protocolo Adicional a Autoridade Competente de cada um dos Estados Contratantes poderá instituir os organismos de
ligação que julgar convenientes, mediante comunicação à Autoridade competente do outro Estado.
ARTIGO XX[[[
Cada uma das Partes Contratante notificará a outra do cumprimento
das formalidades exigidas pelas respectivas disposições constitucionais adequadas. O presente Protocolo Adicional entrará em vigor um mês após a data
da última dessas notificações.
ARTIGO XXIV
O presente Protocolo Adicional terá a duração de um ano, contado a
partir da data de sua entrada em vigor. Considerar-se-á tacitamente prorrogado por períodos de um ano, salvo denúncia notificada por via diplomática
pelo Governo de qualquer um dos dois Estados Contratantes, pelo menos
três meses antes da sua expiração.
2. Em caso de denúncia, as disposições do presente Protocolo Adicional, dos Ajustes Administrativos e deffiã.íS -1\rormas Administrativas que oregulamentem continuarão em vigor c6m respeito aos direitos adquiridos, sempre que o reconheCimento destes tenha sido solicitado dentro do prazo de um
ano a partir da data da expiração do Protocolo Adicional.
3. As situações determinadas por direitos em fase de aquisição no momento da expiração do Protocolo Adicional serão reguladas de comum acordo pelos Estados Contratantes.
l.

ARTIGO XXV
A aplicação do presente Protocolo Adicional serâ objeto de normas administrativas que deverão ser elaboradas por Comissão Mista, integrada por
representantes dos Estados Contratantes, designados pelas respectivas autoridades competentes.
ARTIGO XXVI
O presente ProtocOlo Adicional modifica o Acordo de Previdência Social, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha em vinte e cinco de abril de mil novecentos e sessenta e nove,
ficando resguardados os posSíveis direitos adquiridos ao abrigo daquele
Acordo.
Feito em Bras!lia aos 5 dias do mês de março de 1980, em dois exemplares, originais, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos. Governo da República Federativa do Brasil: (Ramiro Saraiva Guerreiro) (Jair Soares) Pelo Governo do Estado Espanhol; (Francisco
Javier Val/çzure Fernández-Pefia)

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 -ATA DA 190• SESSÃO, EM 26 DE OUTUBRO DE 1981
1.1- ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
_
-Mensagens nos 273, 270, 249, 232, 235, 59, 204, 221 e 223/81; Projetos de Lei da Câmara nos 17/81 e 40/77; Projetos de Lei do Senado nl's
281-DF e 100/81 e 248/79.
I .2.2 - Requerimento
N9 361/81, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do Sr. Ministro da Aeronáutica, e também da saudação feita pelo Sr. Ministro de Esta-

do do ExércitO e de ag-radecimento do Sr. Ministro da Aeronáutica, quando das comemorações do "Dia do Aviador".

1.2.3 -

Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Malefícios do fumo.
SENADOR .JORGE KALUME- Homenagem ao servidor público e
ao comerciário ao ensejo do transcurso das datas alusivas às classes.
SENADOR LOMANTO JÚNIOR- 69o aniversãrio do jornal "A
Tarde" - BA~ SENADOR AGENOR MARIA- Reivindicações dos professores do
Estado do Rio Grande do Norte.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Nota dos partidos de oposição, protestando contra violência policial empregada contra militantes
do PMDB, no domingo último, na Ceilândia-DF.
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1.2.4 - Comunicação da Presidência
- P:rquivamento dos Projetes de Lei do Senado n"'s 78 e 106/80, por
terem recebido pareceres contrários, quanto ao mêiito, das comissões a
que foram distribuídos.
1.2.5 - Leitura de projeto
-Projeto de Resolução n'1 172/81, de autoria do Sr. Senador Itamar
Franco, que veda a inclusão na Ordem do Dia dos projetas versando
sobre autorização para endividamento dos Estados e Municípios nos anos
eleitoraís.
1.2.6 - Leitura de resolução
- N9 107/8 I, prorrogando por 30 (trinta) dias, o prazo concedido à
Comissão Parlamentar de Inquêrito criada pela Resolução n"' 1/80, destinada a examinar a violência urbana, suas causas e conseqüências.

1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Resolução nq 49/8 I, que autoriza o Governo do Estado
de Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo novalor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos),
destinado ao Programa de Investimento do Estado. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 4/81, 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. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 5/81, que-autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa (MG) a elevar em CrS 31.756.725,00(trinta e um milhões sete·
centos 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 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 divida 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 2"82.483.630,00 (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 CrS
9.813.300,00 (nove milhões, oitoCeritos e treze nlíl e trezentos cruzeiros).
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 101/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta mi·
lhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta
e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 60/81, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros), o 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 divida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 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 mí1, duzentos e cinqUenta
e nove cruzeiros e_setenta e nove centavos), 6 montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 90/81, que autoriza o Governo do Estado
do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' IS/SI, que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e
um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. votação adiada por falta de quorum.
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-Projeto de Resolução n"' 85/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuba tão (SP) a elevar em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e
nove mi!hões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta
e dois centavos), o montante de sua dívida consolidada. votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 89/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e
um milhões, cento e sefenia e um rriil, cento e cinQUenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. _Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n• 115/81, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor
de US$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norte-americanos).
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'~ 106/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tamboril (CE) a elevar em Cr$ 7.522.000,00 (sete milhões, quinhen·
tos e vinte e dois mil cruzeiros) o montai')- te de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n9 40/81. do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n9 43/8 I, 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 quonun.
-Requerimento n"' 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência, para o Projeto de Lei do Senado n• 240/80, do Senador Franco
Montara, que estabelece a participação de representante dos empregados
e empresários na admínistração da Previdência Social (lN PS, 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 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. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n"' 313/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência para o Projeto de Lei do Senado n'? 156/79, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras p. ovidênw
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 colaborado~<..:.s 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 Tnceiltivos fiscais, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas fisicas e
jurfdicas domiciliadas na Amazônia Legal e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n"' 357/79, do Senãdor Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridícidade). Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 142/80, do Senador Orestes Quércia,
alterando o dispositivo da Lei n"' 3.807 de 26 de agosto de 1960, que dispõe
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 146/80, do Senador Orestes Quércia, que
isenta do imposto de renda o 139 salário. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n"' 163/80, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons.
(ApreciaçãO preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecen·
tos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão
sobrestada, por falta de quorum para votação do Requerimento n9 309/81.
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1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR ITAMAR FRANCO- Anãlise dos investimentos ap!ícados pela União no setor social.

SENADOR GABRIEL HERMES- Apelo em favor da reconsideração de ato da Direção do BNH, rebaixando a categoria da agência da-

quele órgão no Estado do Pará.

·
SENADOR MAURO BENEVIDES--, Dia do Servidor Público.

SENADOR EVELÁS/0 VIEIRA- Defasagem da produção em relação ao consumo de maçãs em nosso País, em conseqüência dit redução
de incentivos fiscais para o cultivo de frutíferas.
SENADOR MARCOS FREIRE- Observações levantadas no Seminário sobre Planejamento Familiar no Brasil, realizado em Recife, sobre
projeto do Ministério da Previdência Social atinente ao assunto.
SENADOR PAULO BROSSARD- Aduzindo novas considerações
sobre a posição do Itamarati, face- o seqüestro- de casal uruguaio em Porto
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SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Crise da Previdência Soc ia!.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR

2 -

Dos Srs. Bernardino Viana, Almir Pinto e Mauro Benevides, proferidos na sessão de 23-10-81.

3 - ATO DO PRESIDENTE

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN

4 -

5 - ATAS DE COMISSOES

MESA DIRETORA

6 -

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA-

RES
8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Alegre.

ATA DA 190~ SESSÃO, EM 26 DE OUTUBRO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDtêNCIA DOS SRS. GIL VAN ROCHA, JORGE KALUME E ALMIR PINTO.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

2.

Características da._ 9peração:
"OPER.AÇAO I:
A - Valor: Cr$ 79.007.400,00 (correspondente a 90.000
UPC de Cr$ 877,86 em abrll/81);

Adalberto Sena -Jorge Kalume- Raimundo Parente- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José Sarney- Bernardino
Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro BenevidesAgenor Maria- Martins Filho- Marcos Freire- Luiz CaValcante- Gilvan Rocha- Lo_u_rival Baptista- Passos Pôrto- Lomanto Júnior- João
Calmon- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- José Caixeta- Henrique Santillo- Benedito Canelas- José Fragelli - Affonso Camargo - Evelásio Vieira - Paulo Brossard - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. }9-Secretário procederá à leitura do Expediente.

,t lido o seguinte

B.- Prazos:
l - ae carência: .até 36 meses, contados 'a partlt da
última ·liberação dos recl)l'SOs;
2 - de amortização: até 36() meses;

C - Encargos:
1 - juros:
a.) durante a carência: até 1% a.a..;
b) após a carência: 1,6% a.a.;

,

2-

correção monetária: trimestral, conforme as va-

D -

Garantias: pr!m,etra e especial hipoteca dos lotes

riações da UPC;
3 - seguros pnrn..tos pelo Sistema Flnaneelro de Habitação (SIF1H) ;

de terreno e das habitações a serem construidas bem como

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N's 1.016, 1.017 E 1.018, DE 1981
PARECER N• 1.016, DE 1981
Da. Comissão de Eooru>mla.. Sobre a Mensag'em n.o 273,
de 1981 (n.o 424/81 - na o-rigem), do Senhor Presidente

da República, propondo ao Senado Federal seja autoriza<jo a Prefeitura Municipal de Itambacuri - MG à elevar em Cr$ 92.n5.3GO,OII (noventa e dois milhões, cento
e setenta. e cinco mil e tre~;:entos c;ruzeiros) o montante
de sua dívida Consolidada interna.
Relator: Senador Bernardino Viana
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do
Senado Federal (art. 42, Item VI, da Constituição), proposta no
sentido de que seJa a Prefeitura Municipal de Itambacuri (iMIG)
autorizada a elevar em Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões,
cento e setenta e cinco mil e tre«entos cruzeiros) o montante de
sua divida consol!dada'lntema, a fim de que possa contratar empréstimo junto à Caixa Econômlca do Estado de :Minas Gerais,
esta na qual!dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habita:ção -- BNiH, va.lor correspondente a 105.000 u:PC, considei-ado
o valor nominal da oro de Cr$ 877,86, em abril de 1981.

a vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias (IOM).
El- Destinação dos recursos: construção de 300 unidades habitacionais de Interesse social, com valores unitários !im! tados ao máximo de 300 uro, destinadas a trabalhadores com renda de até 3 salárlos mínimos, aos quaiR o
=~~:!r.to será transferido após a comercialização de

OPl!lRAÇAO Ei:
A - :Valor: Cr$13.167.900,00 (correspondente a 15.000
UPC de Cr$ 877,86, em abril/ 81);
B - Prazos:
1 - de carência: até 18 meses, contados a partir da
última l!beração dos recursos;
2 - de amortização: até 360 meses;
C - Encargos:
1 -juros: 1% a.a. pelo repasse;
2 - correção mOD.etária: trimestral, conforme as variações da UPC;
·
3 -·se~ previstos pelo Sistema Flnaneelro de Habitação <SFHl;
D -'- Garantia.! VInculação de quotas do Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias (ICMJ ;
E - Destinação dos recursos: execução de obras de Infra-estrutura urbana necessárias à construção das soo unidades habltacl<lnals, objeto da Operação I."
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Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, as operações de créditos sob exame são viáveis económica e financeirament-e.
·
4. O processo ·é· acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n. 0 14, de 29-10-80, autorizadora da operação;
b)' E:Jopooição de Motivos (EIM n. 0 21}7/81), do Senhor Presidente
da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional
ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito
formulado conforme o art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 1976, do 8<!nado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Bras!! - D<>partamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários, favorável ao pedido.
·5. D<> estudo <\e viabilidade apresentado pelo Banco Central
do Brasil, destacamos os seguintes itens para a análise da capaci.dade de pagamento da entidade:

5.1 Dados relativos ao balanço de 1980:

V al<>r: Cr$ Mil

29.233,4

DI- Total
D2 - Operações· de crédito
29.283,4
D3 - Líquida (DI - D2)
1,2422
D4 - índice de correção
36.375,13
Dá - Receita líquida corrigida (D3 X D4)
5.2 Limites Operacionais (art. 2.0 da Resolução n.• 62/75):
Valor
Cr$: Mil
25.463,1
El - Montante Global (70% de D5) (Item I)
7.275,2
E2 - Crescimento real ;l.llual (20% de D5) (Item li)
5.45e,4
E3 - Dispêndio anual máximo (15% de D5) (Item ill)
E4 - Respohsabi!idade por titulas (35% de D5) (Item WJ
5. 3 Posição da Divida Consolidada Interna:
Valor Cr$: Mil
= 2.574,
A - Intralimite
B - Extralimlte
92.175,3
C - Operação sob exame
94.749,9
D - Total geral
6. Tendo em vista a orientação desta Comissão para verificação da capacidade de pagamento do postulante, foi levado em
conta a soma do endividam~nto intra e extralimite. Teríamos a
seguinte situação:

=

Item

Limites

em 30-4-81

Dívida intra
e extralimlte

Operação
sob Exame

Situação
posterior à
contratação.

Linútes do
artigo z.o da
Resolução

62/75

I - Montante

global
······ 2.574,6 92.175,3 94.749,9 25.483,1
Crescimento
7.215,2
real 'anual
+ 44,0 27.652,6 27.696,6
I1l - Dispêndio
anual
5.456,4
máximo ....
3:919,5
3.919,5
Considerando todo o endividamento da referida entidade (intra + operação oob exame), v&ifica-se que seriam ultrapassados
os tet<Js que lhe foram fixados pelos Itens I e II do art. 2.0 da
ReS(l!ução n.O 62, de 1975.
8. Trata-se, entretanto, de uma <>peraçá<> extralimlte que,
por força das disposições contidas no art. 2. 0 da Resolução n.O 93,
de 1976, não se apl!cam os citados limites (!tens I, li e lii) fixados
no art. 2.0 da Resolução n.• 62, de 1975, ambas do senado Federal,
haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco
Nacional da Hal:>itação - BNH.
9. Além da característica da operação exí.talimite -.e segundo conclusão do Departamento de Operações com Titulas e Valores Mobiliários. a assunção do compromisso .sob exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçameritál"ia dos próximos .exercícios, tendo em vista. que a margem d~ poupança. real
se mostra bastante superior ao maior dispêndio que a sua dívida
consolidada interna apresentarâ após a con~ratação das operações
de crédito pretendidas.
10. Atendidas as exigências das normas vigentes e as. disposições do Regimento Interno, concluímos pelo ·acolhlmento da
presente mensagem, na forma do .seguinte
li -

PROJ\!m'O DE RESOLUÇÃO N.O 163, DE. 19&1
Autoriza a Prefeitura. Municipal de Ita.mbacuri r- MG,
a elevar em Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento •e setenta e cineo mil e trezentos cruzeiros) lo !montante
de sua dívida co-nsolidada interna.
O S..nado Federal resolve:
Art. 1.0 É a Prefeit\lra Municipal de Itambacuri, Estado de
-{Minas Gerais, nos termos do art. 2.0 da Resol~ção n.O 93, de 11 de

11)
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outubro de- 1976, do Senado_ Federal,-.- autorizada a elevar em
Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco
mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna1 a fim d~ que possa contratar um emPréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômlca do Estado de Minas Gerais, esta na
qual!dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNR, destinado à construção de 300 unidades habitacionais de Interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1981. - José Richa,
Presidente - Bernardino Viana, Relator - Arno Damiani - José
FrageiJi - Gabriel Hermes - Roberto Saturnino - .José Lins.

PARECERES N.os 1.017 E 1.018, DE 1981
Sobre o Projeto de Itesoluçlí.G n. 0 163, de 1981, da 0.missão de Economia que 'cautoriza. a. Prefeitura Municipal
ile Ita.mba.curi <MG) a elevar em Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e :cinco !mil e tre_zentos eruzeil'Os) o m<>ntante de sua dívida oonsolida<la.

in'tie'rna".

.PARECER N. 0 1.017, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça
Re.lator: Senador Tancredo Neves
O Projeto sob exame, de autoria da Comls.são de Economia do

Senado Federal, co:mo conclusão de seu parecer sobre a Mensageiíl
n.0 273/81 do Senhor Presidente da República, autortza a Prefeitura Municipal de Itambacuri CMG) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento
e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) destlnada a financiar
a construção de 300 unidades habitacionais de interesse social e
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, naquele
Municipio.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1976,
do Sena~o Fed.e_ral, imphcando, por conseguinte, a não observância dos llmites fnoados pelo art. 2.0 da Resolução n.O 62 de 28-10-75
também da Câmara Alta do Congresso Nacional.
'
'
Do ponto de vista que compete examinar, ver!f!ea-se que todas
as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbice à
trami_tação normal da p~sen+e proposição, porquanto é jurídica,
constitucional e de boa tecnica legislativa.

Sala das ComiSsões, 14 de outubro de 1981. - Al<>ysio Chaves,
Presidente - · Taneredo Neves, Relator - Leite Chaves - Nelson
Carneiro - Lázaro Barboza - Humberto Lucena - J'osé FrageUi
- Martins F!lho - Aderbal Jnrema - Mnr!lo Badaró - Amaral
Furlan - João Calm<>n - Benedit<> Canelas - Alnrlr Pint<> - Bug<>
Ramos, vencido.
PA:RECER N.0 1. 018, DE 1981
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Arno Damiani

A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente analisada pela· autora do Projeto de Resolução, em tela, objetlva autorizar a Prefeitura Municipal de Itambacurl CMG), nos termos do
que ·estabelece o art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 1976, do Senado
Fet;leral, a contratar operação de crêdito no valor de .4--····
Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setanta e clnc.o
mil e. tr:e2'le_ntos cruzeiros), destinada a financiar a construção de
300 un~dádes habitacionais de interesse social e execução das
obras de .,.~fra-estrntura ur:bana necessárias.
A proposição mereceu a acolhlda da Comi.s.são de Constituição
e Justiça, que ,a entendeu conforme os cãnon~s legais, pertinentes
ao assunto.
Nos aspectos que com:Petem a este órgão Técnico examinar,
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto
pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada, será de grande impacto sócio-econõmieo para a Região beneficiada pelo investimento. ·

Assim, somos pela aprovação. do Projeto.
Saia das Comissões, 22 de outubro de 1981. - Lomanto Júnior
Presidente -'-- Arn<> Da.miani, Relator - Valdon Varjlí.G - M<>acy;
iJalla - Almir Pint<> - A:mara1 Peixoto - Alibert<> Silva - Jooé,
Caixeta - Raimundo Parente - Agenor Maria..

D1ÃR10~DO

PARECERES Nos 1.019, 1.020 E 1.021, DE 1981
PARECER No 1.019, DE 1981
Da Comissão de Economia, sobre a Mensãgem n.0 270,
de 1981 (n.0 421/81, na origem), do Senhor Presidente da
República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão (PR), a elevar
em Cr$ 236.037.296,38 (duzentos e trinta e seis milhões,
trinta e sete mil, duzentos e noventa e seis cruzeiros e
trinta e oito centavos), o montante de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador José Richa
O Senho.r Pre.sldtente da República encaminha ao e:x;ame do
Senado Federal (art. 42, Item VI, da Constituição), proposta no
sentido de que seja a Prefeitura Municipal de Fvanclseo Beltrão
tPR), autori•a.da a elevar em 011 236.037.296,38 (duzentos e trinta
e seis. milhões, trinta e se,te mil, duoontos e nOV:e!Ilta e seis cruzeiros e trinta· e oito een:tavas), o montante de sua dívida cons<1lidada
interna, a fim de que poosa contratar empréstimo junto ao Banco
do Esta<lo do Pamná S.A., este na qualidade ele agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação - BNH, valor correspondente a
268.878.063 UPC, considerado o valor nominal da UPO de Cr$ 877,86,
em abril de 1981.
2. Ca."a.cteristicas da opena.ção:
"A Valor: Cr$ 236.037.2$&,38 <correspondente a
268.878,063 UPC de Cr$ 877,86, em· a;bril/81), soodo:
1 - Pclo Programa d~ Financiamento pam o Planejamento Urbano - FIPLAN:
a) Valor Cr$ 2.645.909,54 (3.014,045 UPC),
b) Prazos:

1 ....... de carência: 6 meses;
2 - de amorti~ção: 120 meses;
c) Encargos:
1 -

juros de 4% a.a. (sendo 2% a.a. para o- BNH e

2% a.a. para o A~nte Financeiro),
2 - correção monetária de a;cordo com o Plano de
Correção Monetária CPOMJ;
3 - 1laxa. de a:dmlnistração de 1% sobre ca<la parcela
liberada;
II - Pelo Programa de Complementeção U~ba.rta CURA:•
a)

Valor: Cr$ 233.391.386,84 (265.864,0'18 UPCJ,

b)

Prazos:

1 -:- d'e carência: 12 meses,

2 -
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de amortização: 240 meses,

c) Encargos:
1 - juros de 6% a.a.. --(sendo 5% a.a. pam o BNH
e 1% a.a. par:a o Agente Fin:anc·eiro),
2 - correção monet_ãria de acorq.ó com o Plano de
Correção Monetária (PCM),
3 - taxa de administração de 1% sobre ca<la parcela
libera<la;
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a proposta, manifestou-se faworavelmente ao pleito, formulado
oonforme o art. 2.0 da Resolução n." 93, de 1976, do Senado
F'ederal; e
c) parecer do Banco Oentral do Br:llll! - Departamento da
Dívid-a Pública, favorável a;o pleito.
5. Do estu<lo de viruhilidade apresentado pelo Banco Centra1
do Brasil, destacamos os segui:ntes itens para a anál.i:se da cap:aclc!ade de pagamento da. enti<iade:
5.1 Imdos relativos ao balanço de l:980:
D1
D2
D3
D4

Valor: Cr$ mil·

-

Total .. ., ... ., ., . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . 169.491,7
Operações de Orédito . ~.........................
4S.102,7
Líquida. (Dl - D2) . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 124.389,0
índice de Oorrel)ão .. . ... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . ..
~ ~ 1,2422
D5 - Receita Liquida Corrigida (D3 x D4) . . . . . • . . . . 154.516,0
5.2 Limites OperaclÓna!s (art. 2.0 <la Resolução n.0 62/75):
Valor: Cr$ mil
E1 - Montanjle Global (70% do D5) (Ltem IJ . . . . . . . . 103.161,2
E2 - CreScimento Real A;nual (20% do D5) (Item II)
30.903,2
E3 - Dispêndio Anual Máximo (15% de D5) (Item III)
23.177,4
E4 - R~nsab!lldade por Tírt;ulos (3•5% de D5) (Item IV)
5.3 Pooição da Divida Conoolidada Interna: Em 30-4-81
Valor: Cr$ mil
12.892;9
A - Intralimite
177.173,5
B - Extralimite
c - Operação sob exame ... ·.......................... 2·36.037,3
D - Total ~ral . . .. .. . .. . .. .. . . . . . .. .. .. . . . .. .. . .. .. . 425.103,7
6. '11endo em vista. a orientação desta ComJ,ssão para verificação da capacidade de pagamento do postulante, foi levada em
consideração a soma do endividamento inUa e extralimite e
teríamos a seguinte situação:
Cr$ mil
Item

Limites

Divida intra

em 30-4.-81 e extralimite

I - Montante
global ......
II - C~escimento
real anual ...
III - Dispên<llo
anual
máximo ....

Operação
sob Exame

Situação

posterior à
contratação.

Limites do
artigo 2.o da
Resolução
62/75

190.066,4

236.037,3

426.103,7

108.161,2

122.605,4

82.5'56,3

205.161,7

30.9()3,2

9.138,2

:!5.572,8

34.7H,O

23.177,4

7. Considerando todo o endivi<lamento <ia referida entidade
(intra + extralimlte + operação oob exame), seriam ultrapa.ssa.dos os tetas que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do
art. 2.o da Resolução n.o 62, de 1975.

4. o processo é acompanhado dos seguintes clementos principais:
a) Lei n. 0 832, de 5-Ul..SO, autorizadora da operação;

8. Trata-se, entretanto, de uma operação extmllmite que,
por força das disposições contidas no art. 2.0 da BJesolução n. 0 93,
de 1976, não se aplicam os limites cita<los tltens I, II e IIIJ,
fi,ados no .a!I't. 2.0 da Resolução n. 0 62, de 1975, •amboo do Senrudo
Federal, haja vist.a que os :reeursos-·a serem repassados provê·m
d<> Banco Nacional <ia Hrub>tação.
9. JUém da caraetertsi:.ica da operação erlr.a.Umite - e Segundo conclusão do Deparlamento~d<L Dívida Públiea- a a.ssunção
do compromisso sob exame não deverá ac~rreta.x maiores pressões
na 'execução orçament~ ·dOS próximos >e:xJeJ.'Icicios, tendo em -vista
que o orçemento do Município, para o ano em curso, prevê a
reafuação de l'ecelta. de 011 218.000.000,00 (deduzidas as operaç5es
de crédito) e sua. margem de poupam.ç'a mostra-se s11perior ao
maior dispêndio que a sua dívida CQIJ.Solidada intern·a apresenta
após a realização da operação ;pretendi<la.
'10. A~tendida.. as exigências <las no!llllas vigentes e as disposições do Regimento Interno, conoluimos 1"'10 acolhimento da
presente mensagem, na fonna do seguinte
PROJEI'O DE REOOLUÇ.I!iO N." 164, DE 19&1
Autoriza a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão
(PR) a elevar em Cr$ 236.037.296,38 (duzentos e trinta e
seis milhões, trinta e sete mil, duzentos e no-venta e seis
cruzeiros e trinta e oito centavos), o montante de sua
divida consolidada interna.

b) Exposição de Motivos (EM n.O 203/81, do IS€nhor Ministro
de Eata.do da Fa..·enda. a.o Exmo. Senhor Presidente da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao rup•re-ciar

O Senrudo Federal resolve:
Allt. 1.0 lll a :&efe!tura Municipal de Francisco Beltrão, Es+,adO do Paraná, nos te'nnos do arf.. 2.0 da Resolução n.O: 93, d('·

B - Gar:an-tira:

Vinculação de quotas do Imposto sobre a C).rcu!ação
de Mercadorias (IOM:),
C --' Destinação dos recursoo:
Custeio de projetos e de in'VIOOtimentos, para melhoria
do equipamento urbano <ia Al'ea OURA U, abrangendo
sistema viário, iluminação pública, recreação e á·reas ver-

des."
3. IS€gundo o parecer apresentado pelo órgão !inancia<lor,
a operação de crédito sob exame é Viável eoonômica e finan-

ceiramente.
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11 de outubro de 1976 do Senado F'ederal, autorizada a elevar
em Cr$ 236.037.296,38 Úiuzentos e trlnta e seis milhões, trinta e
sete mil duzrentos e noventa e seis oruzeiros e trinta. e oito centavos) o 'mon tan:te die sua divida oon.solidada interna, ~ fim de
que 'possa cont•atar um empréstimo de J.guru valor, Junto ao
Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente
financeiro do Banco Nacional da Habitação, de.>tlnado a custe10
de projetos e de investlmentos para melhoria do equipa_men!<'
urba!!lo da área: CURA _li, abrangendo SIStema viárf:o, ilununaç.ao
pública, re·creação e áreas verdes, naquele Municii?lO• obedecLd~s
as condições admitidas pelo Banco Central do Bra..s11, no re.spooti•ro !proc"e:S.So.
:lllrt'> z.o ~&sta Reoo1ução. enltra em. vigor l)ca dartJa de sua
publicação.
·'
Sala das Comissões, 30 de s·etembtro_ de 1981. ,--:-- Gabrie~·Her
mes Presidente eventual - José Richa, Relator - José Lms Rob:m., Saturnino - José Fragelli - Benedito Canelas - Arno
Damiani - Pedro Simon.
PARECERES N.0 s 1.020 E L021, DE 1981
Sobre o Projeto de Resolução ii.0 164, de 1981 da Comissão de EconomJa, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Fra.noisco Beltrão (PR), a elevar em Cr$
236.037.296,38 (duzentos e trinta e seis milhões, trinta e
sete mil, duzentos e noventa e seis cruzeiros e trinta e oito
centavos) o montante de sua dívida consolidada. interna".
PARECER N.0 1.020, DE 1981
Da Comissão de Constituição e J'ustiça
Relator: Senador Benedito Can,elas

o

Projeto ~ob exame, de autoria da CO.mi.ssão de Economia do
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem
0
n. 270/81, do Senhor Presidente da ll.epública, autoriza a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão (PR.) ·a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 236.037.296,38 (duzentos e trinta e seis
milhões, trinta e sete mil, duzentos e noventa e seis cruzeiros e
trinta e oito centavos) destlna;da a financiar o custeio de proj<>tos
e de investimento, para melhoria do equipamento urbano da área
O"lJRA n, abrangendo sistema viário, iluminação pública, recreação ·e áreas verdes naquele Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do artigo 2co. da Resolução n.o 93, de
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não oooervância dos limites fixa;dos 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 compete examinar, verifica-se que todas
as formalidades· foram atendidas, não havendo nenhum óbice à
tramitação normal da presente proposição, porquanto é jurídica,
constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1981. - AJ<zysio Chaves,
Presidente - Benedito Oanelas, Relator - Leite Chaves - Nelson
Carneiro- J"oão Calmon- MurUo Bada:ró- Lázaro Ba.rbozaRalmimdo Parente - Bernardino Viana - Martins Filho - Hugo
Ramos, vencido _:José Fragelll - Orestes Qnéi-da.
PARECER N. 0 1.021, DE 1981
Da Comissão de Municí;pios
Relator: Senador Arno Damiani
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente analisada pela autora do Projeto de R<)solução em ,tela, objetlva autorizar a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão (PR) nos termos do que estabelece o art. 2.o da Resolução n.o 93, de 19'16, do
Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
2$6.037.296,il8 (duzentos e trinta e seis milhões, trinta e sete mil,
duzentos e noventa e seis cruzéiros e trinta e oito centavos), destinada a financiar o custeio do projeto e de investimentos para
melhoria do equipamento urbano da área C!iJBIA ][ abrangendo
sistema viário, Iluminação pública, recreação e áre,.. verdes, naquele Município.
A proposição mereceu a acolhida da comissão de constituição
e Justiça, que a entendeu conforme os cãnop.es_legals, pertinentes
ao assunto.
Nos aspectos que competem a este órgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto
pela COmissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada será de grande Impacto sócio-econôm!co para
a Região beneficiada pelo Investimento.
Assim sendo, pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1981. - Loma.nto Júnior,
Presidente - Arno Damiani, Relator - Valdon Varjão - Moacyr
Dalla - Almir Pinto - Amaral Peixoto - Alberto Silva - José
Caixeta - Ralmundo Parente - Agenor Mar.la.
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PARECERES N's 1.022, 1.023 E 1.024, DE 1981
PARECER No !.022, DF. 1981
D~

Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n. 0 249,
de 1981 (n. 0 401/81, na origem), do Senhor Presidente da
R~pública, pro1wndo ao Senado Federal seja autorizada a.
Prefeitura Municipal de .Campo do Meio (MG), a elevar
em Cr$ 40.000.0i)0,00 (quarenta milhões de cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
lteiator: Senador B-erna..-ll.x..:.O. Viana
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do
Se'nado Federai lart. 42, item VI, da Constituição), proposta no
sentido de que seja a Prefeitura Municipal de Campo do Meio
IMGl, autorizada a ·elevar em Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões
de Cruzeiros) o montante de sua dívida con:?olidada interna,- a fim
de que possa contratar empróstimo jUllto a-o Banco de Crédito
Real de Wnas Gerais S.A., e.3te na qualidade de agénte financeiro
ao Bantà Nacio;;:tal da Habitação .- BNH, valor corteSpóhdehte a
54.163,84563 UPC, considerado ó valor nominal da UPC de 738,50,
em janeiro ·cte _1.981.
Caracterist!ca da operaçãO: ·
"A Valo:r: Cr$ 40.000.000,00 (correspondente a
54.163,84563 UPC de Cr$ 738,50 em Jim./81);
B - Prazos:
1 -·de carência: até 36 meses;
2 - de amortização: 216 meses;
C - Eneargos:
1 - juros de 5% a.a. (4% ..+ 1% pelo,repasse);
2 - correção monetária: trimestral, conform-e as variações da
UPC;
D - Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias IICM);
E -- Destinação dos recursos: Implantação do Programa FINC, conipreendendo. a àxecução de obras de infraestrutura urbana em diversos conjuntos habitacionais
_existentes no Murrlcipio."
Segundo o parecer apresentado pelo órgão_flnanc!ador, a operação de crédito sob exame é viável económica e financeiramente.
o processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n.o 693, de 1.0-12-80, autorizadora da operação;
·
b) Exposição de Motivos (EM n.O 195/81) do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda ao Exm.0 Senhor Presidente da República,
comunicando que o Conselho Monetário ~-Nacional, ao apreciar: fit
proposta;' manifestou-se favoravelmente ao pleitoJ formulado con:[orme o art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) parecer do Banco Central do. Brasil - Departamento de
Operação com· Titulos e Valores Mobiliários, favorável ao pleito.
Do estudo de viabilidade apresentado pe1o Banco Central do
Brasil, destacamos os seguintes itens paTa a análise da capacidade
de pagamento da entidade:
Dados relativos ao balanço de l980:
Valor
Cr$ mil
DI - :rotal ........................ , ..•...........•.... 25.366,9
D2 - Operações de crédito .......... _, ........... - ..•. 2.500,0
D3 - Liquida (Dl-D2) .........•........ •, •........••. 22.866,9
1,0973
D4 - índice de correção ...................•............
DS - Receita liquida corrigida (D3 x D4) ••.••• ,••.••. 25.091,8
5.2 -

Limites Operacionais (art. 2.0 da-Resolução n.O 62/75);
Valor
Cr$ mil
Montante global (70% do D5) "(item I) ..•••.... 17.564,3
5.018,4
crescimento reru anual (20% do D5l Citem ll) •.•.
3.763,8
Dispêndio anual máximo (15% do D5) (item ill) ..
Résponsab. por tltulos (35% do D5) (item IV)

:&1. E2 E3 E4 -

Posição da Dívida cOnsolidada Interna:
Em 28-3-81

~

=~\7;1/;':á~-:·:::::::::::.::: :::::::::::::::::: :·

c-

D -

Valor
Cr$ mil

103.390,0
Operação sob exame ....................... . 41}.000,0
Total Cl<>ral ...........•................•..... 143.390,0
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Limites

I - Montante
II -

m -

global
Oresc!mento
real anual
Dispêndio
anual
máximo

27 S7R5

sob ExaJne

posterior à
contratação.

103.390,()

40.000,0

143.390,0

. 17 .5li4,3

36.186,5

40.000,0

76.186,5

5.018,4

O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do artigo da Resolução n.0 93, de 1976,
do Senado Federal, implicando, pOr conseguinte, a não- observância dos limites fixados pelo art.. 2.0 da Re.solução ri. 0 62, de 28-10-75,
-· tambêm da Cámara Jllta do Congresso Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar: vetlfica-se que
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbice
à trami·taç.ão nórm3.1 da presente proposição, porquanto é jurídica,
constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1981. - Aloysio Chaves,
Pr.e.sidente - Taricredo Neves, P...alator - Almir Pinto - Benedito
Canelas - Murilo Badaró - João Caimon - Nelson Carneiro -

3. 763,8

Lázaro Barbo.ia - Raimundo Parente - Bern.ardin.o Viana .Tosé Fragelli - Hugo Ramos, vencido - Humberto Lucena - Leite
Chaves.

Tendo em mta a orientação desta Oomissão ·para verificação
da capacidade de pagamento do postulante, !o~ levado em conta
a !Soma do endividamento intra e extraUmite. Teríamoo a seguinte situação:

Item

Tcrça~fcira
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Divida extra..
limite. Pro-

morar em
tramitação

5.226,0

operação

3.8§8,9

Situaçllo

9.114,9

Lin:t.ites do
artigo 2.o da
Resoluç!o
62/'15

Considerado todo o endividamento da referida entidade <ln"
tra + extral!mlte + operação sob exame), verifica-se que seriam
ultrapassados os tetos que"lhe foram fixados pelos !tens I, II e III
do art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 1975.
Trata-se, entretanto, de uma operação extra.limite que, por
!orça das disposições contidas no art. 2.o da Resolução n.o 93, de
1976, não se apl!cam os citados limites <itens I II e III) fixados
no art. 2,o da Resolução n.o 62, de 1975, ambas do Senado Federal,
haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco
Nacional da Habitação - BNH.
Além da característica da operação - extralimite - e segundo conclusão do Departamento da· Dívida Pública, a ass.unção do
co~prol!l.Ü3so sob exame não deverá acarretar maiores pressões na
execução or.çamentária dos .próximos e~<ercícios, tendo em v:illta
que a margem de poupança real se mostra bastante superior .ao
maior. dispêndio que a sua divida consolidada interna, representadá pel"" operações extralimites PROMORAR em tramitação,
-apresentará após a contratação da operação de crédito pretendida, considerada a operação relativa à construção das unidades
habitacionais 02.000 UPC) apenas durante a sua carência, após
u que os compromissos serão repassados aos mutuários finaiS.
.Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições
do Reglmento Interno, ·concluímos pelo acolhimento da presente
Mensagem, na forma do· seguinte
PROJErO DE BlESOLUÇAO N.O 165, DE 19!!1
Autoriza a Prefeitura Munieipal de Campo do Meio
.,..- MG, a elevar em Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de
crnzel.ros( o montante de sua dívida. oonsolidada interna..
o Senado Faderal resolve:
Art, 1.0 >: a Prefeitura Municipal de Campo do Melo, Estado
de Mlnas Gerais, nos termos_ do art. 2.0 da Resolução n.0 93, ãe 11
de outubro de 1976, do senado Federal, autorizada a elevar em Cr$
40.000.000,<J!l (quarenta milhões de cnwelros) o montante de sua
di'Vida consolidada interna, a fim de que possa contr&tar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Crêdito Real de Minas
GeraiS S.,'\., este na qualidade de agente ftn&ncelro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à implantação do Programa FINC, -compreendendo a execução de obra.s de infra-estrutura urban.a em diyersos conjuntos habltac!on!l.)s exist-entes no Município, obedeclda.s as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasit. no respectivo processo.
Att. 2.0 Esta Resolução <intra em vigor na data de sua publicação.
Sa1a das Comissões, 30 de setembro de 1981. - .José Richa,
Presidente - Bernardino Viana, Relator - -Arn9 Damiani_ - José
Fragelli - Gabtriel Hermes - Roberto Saturnino - José Lins.

PARECERES N.Os 1.023 E 1.024, DE 1981
Sobre o Projeto de Resolução n.0 165, da ()Omissão de
Economia q~e "~utoriza a Pr~f~tura Mwlicipal de .Campo
do Meio (MG), a elevar em Cr$ 40.000.000,00 (qwu;enta milhões de cruzeiros) o montante de sua· divida consolidada.
intenia.'~.

PARECER N.o 1.023, DE 1981
Da Comissão de Oonstitllição e Justiça
Relator: Senador Ta~cre<IO Neves

o Prpjeto sob exame, de. autoria da Oomissão· de.~onomia dO

senado Federal, como conclusão de~_seu parecer .sobre a Mensagem
n. 0 249(81 do Senhor Presidente da 'Repí)blicá, auto~ a Prefeitura· Municipal de C~mpó.. do Meio (:M)J) a contratar operaçãp de
crédito no valor de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cPl'!elrbs)
de&tinada a financiar a Implantação. do Programa FINC comp;eend.endo a execução de obras de !nfra-estrutur!' urpaua em diversos
opnjuntbs hab!ta.ciona!s existentes no Mun!Clplo.

PARECER N.0 1.024, DE 1981
Da Comissão de MunicípiOs
Relator: Sen,a.dor Amo ~ani
·A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente analisada Pela autora do Prójeto de Resolução, ·em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Campo do Meio GM'G), nos termos
do que eStabelece o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado
Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ ....
40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) destinada a financiar
a implantação do Programa Fl!NC, compreendendo a execução de
obras de infra-estrutura urbana em diversos conjuntos habitacionais existentes no Município.
A proposição mereceu a acolhida da Oomissão de Oonstitnição e Justiça, que a entendeu conforme.. os cãnones legaiS, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a êSte órgão Técnico examinar,
entendemos que o plei"tp deva ser atendido nos termos do proposto
pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada será de grande impacto sócio-económico para
a Região beneficiada pelo investimento.
Em face ao exposto, somos pela aprovação do Projeto .
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1981. - Lomanto Júnior,
Presidente - Arno Damiani, Relator - Va!don Va.rjão - Moacyr
Dalla - .lllmir Pinto - Amaral Peixoto - .lllberto Silva - José
Caq:eta - Raimundo Parente - Agenor Maria.
PARECERES N•s 1.025, 1.026 E 1.027, DE 1981
PARECER N9 1.025, DE 1981
Da Comissão de Economia.. !Sobre a. Mensagem n.o 232,
de 1981 .<n,o 379;81 1- na otrigem), ido rSenhor Presidente
da !Republica, propondo ao Senado Federal seja autorizada ~ /Pref'eilu!": ~lunicipal de Uma.ri (CE) ra contratar
o~e~çao de credito no valor de Cr$ 12.277.000,00 (doze

milhoes, duzentos e Setenta e sete mil cruzeinos).
Relator: Senador José :(.iii$

0-·Senhor Presidente da Rep-ública e:1caminha ao exame do
Senado Federal (art. 42, item VI, da Oonstltuição), proposta no
autonzada a contratar operação de crédito no valor de
'
Cr$ ~2.!!77,oco,oo. (doze milhões, duzentos e setenta· ~-·;éie..
cruze1.ros) J'~lnto a Ca1xa Econômica Federa:~. esta na qualidade
de agente financeiro do Fundo de Apolo do Desenvolvimento SoCial- FAS.
2. caracteri·sticas da operaçãO:
"A -·valor: Cr$ 12.277.000,00;
B---, Pr=:
1 --de carência: 24 meses;
2 - de amortização: 144 meses;
C - Encargos:
1 - juros de 6% a. a.;
. 2 - correçãó monetári" correspondente a 20% do !ndlce ãe variação das 0R'I11!;
s~ntido (}e que seja a Prefeitura Municipal de Umári (OE)

mli

D- ~arantia: vinculaçao de quotas do Imposto sobre
.a C!rculaçao de Mercadorias (]QM) ;
E - Destinação dos recursos: construção de unidades
escolares no Município."
3. _ Segund<;> ? parecer apresentado pelo órgão financiador, "
de credl to sob exame é viável eoonômiea e financeira-

:e~:.ao
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4. O pr<Jeesso é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n. 0 36, <1e 9-3 de 1981, autorizadora da operação;
b) Exposicão de Motivos (EM n.o 227/81) do Senhor Ministro
de Estado d"' -Fazenda ao Exmo. senhor Presidente da Repúbl!ca,
comunicando· que o -conselho Monetário Nacional, ao apreciar a
proposta, manifestou-se· fav'Oravelmente ao· pleito, formulado con·
forme o art. 2.o da Re.s. n.o 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) parecer do Banco C'entral do Brasil - Departamento da
Divida Pública, favorável ao pleito.
5 Do estud'O de viabil!dade apresentado pelo Banco Central
do B~asil, destacamos os seguintes Itens para a análise de cap"'cidade de pagamento da entidJ>de.
Val•>r:
5.1 -.Dados relativos ao Balanço de 1980:
Cr$ mil
11!."861,5
Dl- Total
D2 - Operações de Crédito
l().\'re1,5
D3 - [,!qu!da (Dl - D2l
1,3957
D4 - índice de Correção
l5.l:5(),4
D5 - Rece!t.. Liquida Corrigida (D3 X D4l
Limites Operacionais (art. 2.0 daRes. n. 0 62/75):
Vab>r:
Cr$ mil
1().611,6
iE1 - Montante Global (7()% do D'5) (!tem Il
3.()31,9
E2 - Crescimento Real Anual (2()% do D3l (item IIJ
2.273,9
iE3 - Dispêndio anual máximo (15% de D~) (item III)
m - RJespe>nsabilldade por Tituloo (35% de D5)
(!tem IV)
6. Tendo em vista a orient..ção desta Comissão para verificação da capacidade d.e pagamento do postula~te, foi le~ado em
conta a soma do endividamento intra e extralimite. Tenamos a
seguinte situação:
5 .2 -

Limites do

Item

rII III -

Limites
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Divida intra
e extrali.mite

·M'ontante
global . . . . . .
Crescimento
real anual
Dispêndio
anual
máximo . . . .

Operação

sob Exame

Situação
posterior à .a.J:1igo 2.o da
Resoluçio
contra.taç.5.o.
62/75

12.277,0

10.611,6

12-277,()

3.0:l1,9

1.706,2

2.273,9

7. Considerando todo o endividamento da referiúa entidade
seriam ultrapassados os tetoo que lhe foram fixados pelos itens
00, 1975.

r e II do art. 2.o da Res. n.0

8. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite que,
por força das disposições contidas no art. 2.0 da RJes. n.O 93, de
Hl'l\l, não se ap!icam os citados limites (itens I, II e IDJ fixados
no art. 2.0 da Res. n.0 62, de 1975, amiba:.s do Senado Federal,
haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fundo·
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
9. Além da característica da operação - eXtral!mlte - e
seg1mdo conclusão ·do Departamento da Dívida Pública, a assUnção do compromisso sob exame não deverá acarretar maioreS
pressões na execução orÇamentária doo próximos exercícios, tendo
em vista que a Prefeitura não possui dívida consolidada interna
e a margem de poupanç~ real é bastante -superior ou maior dispêndie> atinente à operação· atendida.
10. Atendidas as exigências das normas vigentes e as diSposições do Regimento Interno, concluimos pelo acolhimento da presente mensagem, na fonmi. do seguinte
PIR.OJETO. DE !RiESOLUÇAO iN.0 -166, iDE 1981

Autoriza 13. !Prefeitura Municjpal Ide Umari (CE), a
Contratar operação de .crédito no vaJ:or de .......... ~.· .
Cr$ 12.277.000,00 (doze mllhõeli, duzentos e setenta .e sete
mil cruzeiros).
O Senado Federal reSÔ!ye:
Arrt. 1.o :rf! a PrefeitUra Municipal de Ulnari, Estado do ceará,
nos termos do art. 2.o da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 12.277.000,00 (doze milhões, duzentos e setenta e sete mil cruzeiros) junto a Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apolo .ao Desenvolvimento ·Social - FAS, destinada à construção- de unidades
escolares naquele Município, obedecidas as condições admitid-as
pelo Banco Central do Bras!~ no· respectivo processo.
Art. 2.0 !Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

\9~\

Sala das Comissões, 23 de setembro de 1981. - José Richa,
Presidente - Jo:s:é Lins, Relator - Alberto Silva - José Caixeta
- Arno Damiani ...._ !Luiz Cavalcante ,..._ Bernardino Viana.
PARECERES N .Os 1.026 E 1.027, DE 1981
Sobre o Projeto de Resolução n.0 166, da Comissão de
Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal de Umari
(CE) a elevar em Cr$ 12.277.000,00 (doze milhões, duzentos e setenta. e sete mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada. interna.".
PARECER N. 0 1.026, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Almir Pinto
O Projeto sob exame, de .autoria da Comissão de Economia do

Senado Federal, como conclusão de .seu parecer sobre a Mensagem
n_o 232/81, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Umari (00) a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 12.277.WO,ü() (doze mllbões, duzentos e setenta e sete
mil cruz~iros) destinada a financiar a construção de unidades escolares no Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do artigo 2.o da Resolução n.O 93, de
1976, do senado Federal, Implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo artigo 2.0 da Resoluçãe> n.o 62, de
2a-107 75, também da Câmara Alta do Congresso Nacional.
Do ponto de vista que compete examinar, verifica-se que todas
as formalidades foram atendidas, não hav-endo nenhum óbice à
tramitação normal da presente proposição, porquanto é juridica,
constitucional e de boa técnica legislo.tlva.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1981. - Al<>ysio Chaves,
Presidente- Almir Pinto, Relator- João Calmon- Leite Chaves
- Nelson Carneiro - Murilo Badaró - Benedito Canelas - Lázaro_Bar.boza- Raimundo Parente- Bernardino Viana- Martins -Filho
Hugo Ramos, vencido - José Fragelli - Orestes
Quércia.
PARECER N.O 1.027, DE 1981
Da Coblissão de Municípios

Relator: Senador Almir Pin,to
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente anali-

sada pela autora do Projeto de Resolução, em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Umari (CE) nos termos do que
estabel_ece o art. 2.0 da Resoluçãe> n.o 93, de 1976, do Senado Federal, a ccmtratar operação de cré·dito no valor de Cr$ 12.277.000,00
(doze miLhões e duzentos e setenta e sete mil cruzeiros), destinada
a financiar à construção de unidades escolares naquele Município.
A proposição mereceu a· acolhida da Comissão de Constituição e .rustiça, qué a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a êste órgão Técnico examinar,
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto
pela Comissão de Economia da Ca.sa, visto que a operação de crédito a ser autorizada, será grande impacto sócio-económico para
~ Região beneficiada pelo Investimento.
As.slm, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1981. - L<>manto Júnior,
Presfdente - Almir Pinto, Relator - Valdon Varjão - Moacyr
Dalla - Amaral "Peixoto - Alberto Silva - José Caixeta - Raimundo Parente - Agenor Maria ~ Arno Damiani.
PARECERES NYs 1.028, 1.029 E !.030, UE 1981
PARECER N'' 1.028, UE 1981

Da Comissão- de Economia. Sobre a Mensagem n.o 235,
de 1981 (n.O 382/81, na origem), do Senhor Presidente da
República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Vazante (MG) a elevar em Cr$ ..
3C'.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cin.co
mil e cem cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna.
··

Relator: Senador Gabriel Hermes

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do
Senado Federal (art. 42, item VI, da constituição), proposta no
sentido de que seja a Prefeitura Municipal de Vazante, Estado de
Wnas Gerais, autorizada a elevar em Crj\ 30.725.100,0() (trinta milhões . setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o montante
de . .sua divida consolidada interna, a fim de que possa contratar
operações de empréstimo junto a Caixa Econômica do Estado de
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Minas Gerais, esta na qualidade de_ agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação •. com as seguintes características:
Caracteri.stica.s das operações:
"OPERAÇAO I:
A- Valor: Cr$ 26.335.800,00 (CI)rrespondente a 30.000
UPC de Cr$ 877,86 em abrll/81) ;
·B - Prazos:
1 - de carência: até 36,meses, contados a partir da
última liberação dos recursos;
2 - de amortização: até 360 meses;
C - Encargos:
1 - juros:
a) durante a caJrência: até 1% ã.a.;
b) após a carência; até 1,6% a.a.;
2 - correção monetária: trimestral, conforme as variações da UPC;
3 ~ seguros previstos pelo S!Btema Financeiro de Habitação (SFH);
D - Garantias: primeira e especial hipoteca dos
lotes de terreno e das habitações a serem construídas,
bem como a vinculação de quotas do Imposto sobre a.
Circulação de Mercadorias UCM);
E - Destinação dos recursos: construção de 100 unidades habitacionais de interesse social, com valores unitários .limitados ao mãximo de 300 UPCs, destinadas a trabalhadores com renda de até 3 salários minim.o-s, aos quais
o financiamento será transferido após a comercialização
de tais imóveis.
OPERAÇAO II:
A - Valor: Cr$ 4.389.300,00 (correspondente a 5.000
UPCs de Cr$ 877,86 em abr/81);
2 - de amortização: até 216 llle'Ses;
C -Encargos:
1 - juros: 1% a.a. pelo repasse;
2 - correçâ:b monetária: trimestral, conforme as variações da UPC;
3 - seguros p~evistos pelo S!Btema Financeiro de Habitação (SFH);
D - Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (IOM);
E - Destinação dos recursos: exeeuçOO de Qbras de
infra-estrutura urbana necessárias à construção das 100
unidades habitacionais, objeto da Operação I."
2. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, as
operações de crédito sob ~ame são viáveis económica e financei-

ramente.
3. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei Municipal n.o 495, de 16 de setembro de 1980, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motlvos (EM n.0 230/81) do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda ao Exm.0 Senhor Presidente da República,
comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a.
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme ó art. 2.o da Resolução n. 0 93, dé 1976, do Senado· Federal; e.
c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da
Divida Pública, favorável ao pleito.
4. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco Central
do Brasil, deitacamos os seguintes itens para a análise da capacidade de pagamento da entldade:
Valor
OJ:$ mil
4.1 - Dados relativos ao balanço de 1980:
Dl - Receita total arrecadada . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.293,6
D2 . . .:. . . -OnerP~ét>~ de crédito ....... ; . ··~ ~ .......• · , H • • - · .
D3 - LÍql!lri& (Dl - D2) . . . . . . . . . . .. . . • • . . . . . . . . . . . . . 23.293,6
1.2422
D4 -índice de. correção .... ; ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D5 - Receita liquida corrigida (D3 x D4) . . . . . . . . . . . .. . 28.935,3
4. 2 - Limites Operacionais (art. 2.o da Resolução n. 0 62/75) :
Valot
:OJ:$ mil

E1 - Montante global (70% do D3l ute.m I) . . . . . . . . 20.254,7
E2-- Cr-escimento_ real a.TUial (2Q% <lo D3) (item II) _5,787)

E3 - Dl.spêndio anual máximo (15% de D5) (item III)
E4 - Responsabilidade por títulos (35% de D5) (item IV)
4.3 -Posição da Dívida Consolidada Interna:
Em 30-4-81

4.340,3

Valor
Cr$ mil
A - Intrallmlte ................................... .
3.093,8
B - Extralimite .................................. .
C - Operação Sob exame ........ _............... . 30.725,1
D - Total geral .......... ._ ...................... . 33.818,9
5. Tendo em vista a orientação desta Comissão para verificação da capacidade de pagam-ento do postulante, foi levado em
conta a soma de endividamento intra e extralimite. Assim, teriamos a seguinte situação:

Item

Limites

Dfvida intra

Operação

• extrallm!te

sob Exame

I - Montante
II -

III -

gll)bal ......
3.093,8
Crescimento
real anual
- 393,1
Di.spêndia
anual
1.576,8
máximo ....

Situação
posterior à.
contratação.

Limites do
artigo 2.o da
Resoluç!o
62/75

30.725,1

33.818,9

20.254,7

9.217,5

8.824,4

5. 787,1

171,2

1.748,0

4.340,3

Con.siderJ.ndo Wdo o endillidamento da referida entidade
(intra + extrallmite + operação sob exam.e), ~e riam ultrapassados
os· t8tos que lhe foram fi?radOs pelos itens I e II do art. 2. 0 da
Re,olução n.o 62, de 1~75.
·7. Trata-se, entretanto, de uma operação extr.t..limite a que,
por força das di.spo-~ições contida.s no art. 2.o da Resolução n. 0 93,
tle 1976, não se aplicam os citado-s limites fixados no art. 2.0 da
Re.solução n. 0 62, de _J975, ambas do Senado Federal, haja Yi·~ta
que_ os recursos- a -serém repassados provêm do JJanco Nacional. da
Habitação.
6.

8. AléJ.r. da ca:racterí&tica da operação - extralimite - e segundo ~O:lr.lusã(l do Departamento da Dívida Pública, a assunçã_o
do c-.:;mpromi.::.so sob e.x3.me não deverá. ac.a.r:re~.ar mai-Jre.s- pres,s.Jes na execução orçamentária dos próximos exercícios, tendo em
vista que a "inclusão da· operaç~ :::ela tlva à construçio d?. c; IOIJ
v.njdade.s habitacionais (30.000 UPC) no cômputo do endivida~
mento do aludidç Município é de caráter temporário, uma vez que,
vencido o_ seu prazo de carência,_ os compromissos de t.al empréstimo jtmto à C~.ixa Econômi~a do Estada de ],.fula.-:; Gerais serão
repassados pela Prcfeitm·a a03 ad'quhen~e.s das mon.:.dias a serem
construídas".
9. Há a considerar~ ainda, que o· orçamento da pleitcan'te para o ano em curso prevê a realização de receita de Cr$ .......... .
105.750.0CO,OO Cdeduzidas as operações de crédito) e sua margem
de poupança real (Cr$ 54.298,0 mil) apresenta-se bastante superior· ao maior dispi:·ncEa ·(Ç":$ 1. 74.8,0 mill í'Om a amortização da.
Dív~da i;ntra + extra, incluídas, inclusive, as parcelas da presente
operação.
-··10. A a%unção das operações ein exame não irá trazer pressõeS orçatnentárias futuras e, tendo sido atendid~s as· exigên~ias
çia.s noLw...as vigentes _e as disposições do Regimento Interna, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma d-o segUinte
PROJETO DE RESOLUÇI,o· N.0 167, DE 1981

Aut-or=..z:a a Prefeitura 1\funicipal de Vazante (MG) a
elevar em Cr$ 30.725.100,00 <trinta. milhões, setecentos e
vinte e cinco mil e C'PR cruz~iros) o mv:.ttante de sna dívida consolidada interna.
O Se:l}ad-o_ ~ederal resolve.

Art. 1.0 É. a Prefeitura Municipal de Vazante, Estado de MInas Gerais, nos termos· do art. 2.0 da Resolução n. 0 · 93, -de 11 de
outt1bro d-2 1976, do Se~ado Federal, autorizada a elevar em
Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil
c cem cnizetr:·JS) o montante de sua -dhrida consolidada interna, a.
fim de qUe possa contr-atar· operações de empréstimo no ·~taJ•Jr glo11:~1 acima, .i unt.o à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais,
est-a na qualidade de agente financeiro do B.anco Nacional da HaLitação, destinadas à con.strução de IGO unidades habitacionais de
interesse social, com valores u:irltários limitados ao máximo de 300
UPC e execJ,Ição das obra.s de infra--estrutura urbana necessárias,
ob<!decidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil,
no respectivo proce&o.
Art. 2.o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
·
~ala das Comissões, 30 de setembro d.e ·1981. - José Ricba,
Presidente -- Gabtiel Hermes, Relator - José Fragelli - Benedito
Cànelas - Arno Damiani - Be!nardino Viana - Roberto Satu:rnino = José Lins oo= Pedro Simon.
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PARECERES iN... 1.029 E 1.030, DE,1981
Sobre o Projeto de Resolução n.0 167, de 1981, da Comissão de Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal
de Vazante (M:G), a contratar operação de rerédito no valor

de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, seteeentos e vinte e
cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada Interna.
PARECER iN.0 1.029, DE 1981
Da ComRssão de Constituição e :Justiça

Relator: Senador Tancredo Neves
~presentado pela .Comissão ~e Economia, o projeto de resolução em exame autoriza a Prefeitura Municipal de Vazante, Es-

ta<lo c!l' Minas Gerais, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93,
de m_ de outubro <le 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ ..
30.725.100 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna, a fim de
que possa contratar operações de empréstimos no valor global acima; junto à Caixa Económica do Estado de Minas Gerais, esta na
qualidade de agente financeiro do. Banco Nacional da Habitação,
destinadas à construção de 100 unidades habitacionais de Interesse
social, com valores unitârios limitados ao ritâ:liimo de 300 UPC e
execução das obras de Infra-estrutura urbana neoossârias, obedecidas as condições admltjdas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
2. ll!lnqua)dra-.se a operação ao disposto ao art. 2.0 da Resolução n.O 93, de '1976 - alterou a Resolução n.0 62, de 197<i - pois
os recursos serão provenientes do Banco Nacional da Habitação e,
dessa forma, considerada extmlimite:
a.) Lei Municipal n.O 495, de 16 de outubro de 198(), autorizadora da oper~ção;
b) EJ<poSlção de Motivos n.• :!30/&1 do Setmor .Mlnlstro de Estado dii Fazenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente da
Rep.>blica, favorável;
c) i'arecer do conselho M(!netârlo Nacional, favorável,
d) Parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil pelo. encaminhamento ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, 'à
PresldêiDcia ·da Repúbllca e ao Senado Federal
4. Há a reisaltar que ·o projeto obedeceu o disposto no art.
42, item vr, da Constituiçllo; atendeu as normas legais (Resoluções n.oo 62, de 1975, e 93, de 1976), e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II).
5: Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tram!ta.ção do projeto, uma vez que constitucional e juridico.
Sala das Comissões,. M de outUbro de 1981. ___; Aloysio Chaves,
Presidente - Tancredo Neves, Relator - Leite Chaves - Nelson
Carneiro.- Lázaro Barboza - Humberto ~ucena - :José Fragelli
- Almir Pinto - Muriló Badaró - Hugo ruunos, vencido - Benedito Canelas - MMtins Filho - Amaral Furlan - J'oão Calmon.
PARECER N.0 ·1.030, D1E 1981
Da comissão de Municíp!QS
Relator: Senador Arno Damiani
A Qomissão· de Economia, com<;): conclusão de ~u parecer sobre
a lll!ensagem n.O 235, d<\ .1981, do Senhor Presidente da República,
apresentou projeto de resolução que autoriza a Prefe~tura Municipal, d;l Vazante, Estado de Minas Gerais, nos te<mos do art. 2.0 da
Resolução n. 0 93, de 11 de outubro de 1976, ;io Senado Federal,
a elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e
cinco mil. e cem cruzeiros) o montante de sua divida consolldada.
Interna, a fim de que possa contratar operações de empréstimo
no valor global acima, junto. à Caixa EConômica do Estado de
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação, déstinadas à construção de 100 (cem) uni·
da'il.es habitacionais de Interesse social, com valores unitârios lirnltadós ·ao máximo de 300 UPC e execução da.s obras de lnfrac
estrutura urbana nece.Sârias,.' obedecidas as condições admitidas
pelo Ba,neo Central do Brasil, no respectivo processo.
2. ,o projeto em pauta estâ relacionado. com a construção
qe 100 unidades habitacionais de Interesse social, com valo\'es unitârios limitados ao máximo de 300 UiP':C e execjlção das obras ®
infra-.estrutura urbana necessárias.
· 3. iúlforma o Departamento de operações 'com Títulos e Vac ·
lares M'<>blllários, que ·a assunção dos compromissos decorrentes
dw; operaçõe~ sob exame não deverâ acarretar à Prefeitura maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios,
tendo em vist"r que a receita .prevista pará o presente exercício
bem como a sua margem de poul'ança real, são superiores ao maior
d!spênillo anual com a amortização de toda a divida Interna.

. 4. A proposição mereceu da Comissão de Constitnição e Justlça o encaminhamento favorável, no que diz respeito aos aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
3. Ante o ex.posto, opinamos no sentido da aprovação do
presente projeto de resolução.
·
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1981. - Lo:manto :Júnior,
Presidente - Arno Damlanl, Relator - Valdon Varjão - Moacyr
Da!Ja. - Almi! Pinto - Amaral Peb<oto - Alberto Sllva - J'osé
Caixeta - Raimundo Parente - Agenor Maria.
·
PARECERES N•s 1.031, 1.032 E 1.033, IJE 1981
PARECER No 1.031, DE 1981

Da Comissão de Ecônomla. Sobre a. Mensagem n.o 59,

de 1981

(n.0

104/81 -

na origem), do Senhor Presidente

da RepúbliCa·, propondo ao Senado Federal, seja autoriza.da a P-refeitura Municipal de Itanhomi, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$
23.224.600,00 (vinte c três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e
seiscentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna".
Relator: Senador Benedito- Canelas

O Senhor Presidente _da República encaminha ao exame do
Sen~do Federal (ar.t. 42, Item .VI, da Constituição), .proposta no
sentido de que seja a Prefeitura Municipal de rtanhoml Estado
de ~nas qerais, autorizada a elevar em Cr$ 26,li24.600,ÓO (vinte
e tres milhoes, duze'l!-o.s e 'Vinte e quatro mil e setscentos cruzeiros)
o montante de s,ua_ d1v1da consolidada interna, a fim de que possa
contratar emprest1mo junto à Caixa Econômlca do Estado de
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacio"'a} da Hal;>i·~a~ão._,
2~ Características das o~raç.ões:
"OPERAÇ,'í.O I

A- Valor: Cr$ 19,906,8UII,UO (CO·rrespondentes a
30.000 UPC de Cr$ 663;56, em outubro/80);
B - Prazos:
1 - de carência: até 36 meses, contados a partir da
última liberação dos recursos;
2 - de amortização: até 360 meses;
C..,..... Encargos:
1 - juros: 1% até 1,6·% a.a.;
2 - cor.reção monetária: trimestral, conforme variações da UPC;
S. - seguros: previstos pelo &FH;
D - Garantias: primeira e especial hipoteca dos lotes
de terreno e das habitações a serem edificadas, bem como
caução das quotas do :ECM;
E -Destinação dos recursos: construção de 100 unidades ha:bitacionais de interesse social, com valores unitários limitados ao máximo de 300 UIPC, destinadas a __ traba.lhadores com renda familiar de até 3 salários mínimos,
aos quais o financiamento será transferido após a comercialização dos imóveis.
OPER.AÇAO II

A- Valor: Cr$ -3.317,800,00 (correspondentes a 5,0CO
UPO de Cr$ 663,56, em outubro/80) ;
B - Pr=os:
I - de carência: até 18· meses1 contados a partir da
última liberação dos recursos;
2 - de amortização: 216 meses;
C - Encargos:
1 - juros: 5% a,a. 14% + I% pelo repasse);
2 - correção monetária: trimestral, conforme v.artações da UPG; ~
~
3 - seguros: .previstos pelo SFH;
D - Garantia: vinculação das quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM) ;
. . E - Destinação dos rec~s: eXiecução de· obras de
1nf.ra-estrutura urbana necessái'ias à construção das 100
unidades habitacionais, objeto da operação I."
3. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco Central
do Brasil, destacamos o.s seguintes itens para a análise da capacl.dade de pagamento da entidade:
3.1 - Dados relativos ao 'balanço de .1979:
Valor: Cr$ mil
m- Total
11.031,4
D2 - Operações de crédito
IY.l - Líquida '(iD1 - IY.l)
11.031,4
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1,3318
índice de correção
14.691,6
Receita liquida corrig1da (03 X D4)
3.2 -Limites Operaciohais (ar.t. 2.o da Res. n.O 62/75):
Valor: Cr$ mil
10.284,1
El - Montante global (70% do 03) Item I)
2.938,9
E2 - crescimento real anual (20% do D3) (Item II)
E3 - Dispêndio anual máximo ( 15% do D5) (Item
2.203,7
ill)
E4 -Responsabilidade por títulos (35% do 1)5)
(Item IV)
D4 -

D5 -

Posição ·da Dívida Consolidada Interna:
Em 31-8-80
A - Intral!m.lte
B - Extrallmite
C - Operações sob exame
D -- Total geral

Or$ mil

I! II! -

Limites

so-b Exame

artigo .2.o da

534,7

23.• 224,6

23 ..759;3

10.234,1

759,5

2.322,5

2.0'12,0

2.938,3

1.115,8

1.116,8

2.203,7

e extralimtte

Montante
global
Crescimento
real anual
D!.spêndia
anual
máximo ....

Limites do

Situação
PGsterior à.
contratação.

Dívida intra

Operaçlo

Resoluçlo
62/75

Considerado ,todo o endividamento da referida entidade
<Intra + extralimite + operação sob exame) seria ultrapassado o
~~~-que lhe foi fixado pelo item I do art. :i.o da Res. n.o &2, de
5.

Assim eril entendimento màntido com o Banco Central do
Brasil, p~ra análise .de operações ~da espécie, o Departamento da
Divida Pública passou a considerar nos pleitos das entidades municipa!s, estaduais e autárquicas, a .dívida como uin todo~ ou seja,
adiCionando a ·parcela da divida extrolimit<> com a divida 'Intralimite.
8.

9. No caso presente, a operaçã:o 1rá pró-Võcar grande.s pre.s.:
sões na <>xecução orçamentária futura, pois a Prefeitura Municipal de Itanhomi (MG) não disporá de recuroos sui!cientes para
saldar os seus compromissos, p<>is a poupança. real apresenta-se
negativa <- Cr$ 273,a mil). Além d!.sso, o dispêndio anual que a
entidade terá de dispor para amortização da divida existente já é
superior à sua capacidade de poupança real.
10. Entretanto, como ressaltamos, é competência do Senado
Federal autorizar as operações dt>'-:rédito cont"atadas pelos Elstados e Municípios com recursos provenientes do FNDU, FAS .e do
BNH --' (parágrafo único do art. 2.o da Resolução n.o 93, de 1976).

11. Para esses casos, não se aplicam os limites fixados no
art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 1975.

12 Oom base nessa competência, foram aprovados, por esta
Casa, centenas de propostas - Municípios e Estados independenmente de qualquer análise ecnômico-financeira de pagamento, pór
tratar-se de decisão exclusiva do senado, quando o empréstimo, nã
sua totalidade, for aplicado em at!vidades de prioridade social (saneamento público, habitação, desenvolvimento urbano), todas de
natureza impresclndivel ao bem estar sociaL
13. Càbe ressaltar que, por tratar de deci.sã<J do Senado e
face aos benefícios sociais a serem ger.ados, !ft?rna-se dispensável o
estudo da viabilidade econõmico-financeira (a~:.:.xo) pela rigidez
dos parâmetros adotados na análise.

Deve-se considerar ainda que:

b) a geração de receita poderá se dar a taxas bem mais elevadas do que aquelas oon.sider,adas na análise;
c) deve-se considerar, ainda, que o período de ear&ncia é bastante é:.ã.stico para acomodação financeira dos tomadores.
15. Com base no exposto opino favoravelmeny. ao projeto em
exame tendo em vista o caráÍer de prioridade socral de que se reveste ~ empréstimo, na forma do seguinte
P.ROJETO DE RESOLUÇAO N.o 168,. DE 1981
Autoriza a Prefeitura ,Munici,pal !de Itanh<>mi (l\1Gl a
elevar em Cr$ 23.224.608,00 (vinte e três milhões, dnz<mtos e vinte e ~uatro lDil e seiscentos cruzeiros) o :montante
de rsua dívida consolidada interna.

O Senado Fed.e.ral resolve:
Art 1 o É a Prefeitur,. Municipal de Intanhoml, Estado de
Minas Gel-ais nos termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11
de outubro de 1976 do Senado Federal, autorizada a elevar em
Cr$ 23.. 224.600,00 <vinte e três milhões, duzentos. e. vinte e quatro
mil e seiSc~nto.s cruzeiros) o mont.ante de sua d;a.Vlda consolidada
interna a fim de que possa contratar operações de crédito no. valo!"" global acima, junto à Caixa Econômica: do Estado de ~nas:
Gera!.s esta na qualidade de agente tlnancerro do Banco Nacronal
da Habitação, destinadas à eonstrução de 100 (cem) unidades habltacíona!.s de interesse social e execução de obras de inf;a-estrutura necessárias, obedecidas as condições admitidas pelo Banco

Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2.0 · Esta Resolução entra em vigor na data de sua Publicação.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1981. - José Ri<>ha,
Presidente - Benedito Canelas, Relator - .J<>sé Llns - Roberto
satomin<> - Gabrial Hermes --' .JOSié Fragel!i - ,A)rn<> Damiani
Bernardino Viana.

PARECERES N.o, 1.032, E 1.033, DE 1981
Sobre o Projeto de Resoluçã<> n.0 168, de 1981, da. Comissão de I.Eoonomia. que "autoriza. 13- Prefeitura. !Municipal
de Itanhomi (l\iG) a elevar em Cr$ 23..224.600,00 ,(vinte e
três milhões, duzentos ,e vinte e quatro nrll e seiscentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. interna.".

6. Como se sabe, é competência do Senado Federal autorizar
operaçõe; de crédito a serem contratadas pelos Estados e Municípios co~m r-ecursos provenientes do FDU, FASe do BNH.- (parág~afo unico do art. 2.o da Res. n.o 93, de 1976). Para esseS casos
nao se aplicam os limites fixados no art. 2.0 da Res. n.o 62, de 1976.

.
7. Entretanto, •em face de decisão desta Camissão, à divida
mtrallm\te da entidade passou-se a adicionar a parcela da divida
extrallmrte, para uma análise global. Assim, os parãmetros fixados
pelo art. 2.0 da Res. n.O &2, de 1975, do Senado Federal, passaram
a ser Influenciados em todos os seus aspetcos (montante global;
c~escimento real anual; disp~ndio anual e responsabilidade por
ütulos) pelas parcelas da dívida ,extrallmite.
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a) novas receitas indiretas poderão ser geradas em decorrência das obras a serem implantadas;

Valor: Or$ mil
534,7

23.224,6
23.7-59,3
4. Em vista da orientação desta Comissão para verificação da
capacidade de pagamento do postulante, foi levado em conta a
soma do endividamento intra + extrailmite, Assim, ter!amos a seguinte situação:
Item

14.
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PARECER N.0 1.032, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Tancredo Neves
Apresentado pela oom!.ssão de Economia, o projeto de reoolução em exame "autori!l:a a Prefeitura Municipal de Itanhomi, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar
em Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três :m!l!>ões, duzentos e vinte e
quatro mil e seiscentos cru~iros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de qti:e possa con~ratar operações de crédito no valor global acima, junto à Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação, âestinada à construçãO de 100 (cem) unidades ha·bitacionais '-de Interesse social e execução de obras de
infra-estrutura necessárias, obedecidas as condições admtidas pelo
Banco central do Brasil, no re~ctivo processo'~.
2. Enqua:dra-se a operação ao disposto no art. 2.o da Resolução n. 0 93, de 1~76 - alterou ·a Resolução n.o 62, de 1975 - pois
os recursos ·serão provenientes do Banco Nacional da Habitação, e,
dessa forma, considerada extralimite.
Anexo ao proeessado, enCQntram-se:
Lei Municipal n.o 703, de 3 de outubro de 1980, autorizadora
da operação;
3.

a)

b) Exposição de Motivos do Senhor Min!.stro de Estado da Fazenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente da República,

favorável;

c) Parecer do COnselho Monetário Nacional1 favorável;
d) Parecer da Diretorla do Banco Central do Bras!l pelo encaminhamento ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente,
à Presidência da República e ao Senado Federal.
4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o d!.sposto no art. 42,
item VI, da Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções
n.os 62, de 1975 e 93, de 1976), e, ainda, 'o estabelecido no Regimento Interno (art. 100, ltem II).
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5.

Ante o exposto, opinamos no .sentido__ da normal

tramita~

ç.ão do projeto, wna vez que constituci-onal e jurídico.
Sala das COmissões, 14 de outubro de 1981. -- Aloysio Chaves,

Presidente- Tancredo Neves,·Relator- Lázaro Barb-oza- Humberto Lucena - Raimundo Parente - Amaral Furlan - Murilo
Badaró- José Fragelli -Leite Chaves- Nelson Carneiro - João
Calmon - Benedito Canelas - Almir Pinto - Hugo Ramos, vencido.
PARECER N.0 1.033, DE 1981
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Arno Damiani
Vem ao exame desta Com!.ssão, o projeto de Resolução da Comissão de- Economia do Senado Feder.al, como conclusão de seu parecer subre a Mensagem n.O 59 de· -1981, do S-enhor Presidente da
República, que, na forma do art~ 1.0, autoriza a Prefeitura Municipal de Itanhomi, Estado de :Mina.s Gerais, a elevar em· ..... ·-··i
Or$ 23.224.600,00 (vinte e !!rês milhões, duzentos e vinte e· quatro
mil e .seiscentos cruzeiros) o m-an_t.ante de sua divida consolidada
interna, a fim de que possa contratar operações de crédito no valor global acf.ma, junto à Caixa Econômica do Estado de :Minas
Gerais, esta na qualidade de agente .financeiro do Banco Nacional
da Habitação, destinadas à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e execução de Obras d-e infra-estrutura necessárias, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
2. A proposição mereceu da Comissão de constituição e Justiça o -encaminhamento favorável, no qu-e diz respeito aos aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
3. A matéria veio ao ex.ame desta Comissão, tendo em vista
a Resolução n. 0 132, d.e 1979, qúe criou a oo-m.issão de Municípios,
cabendo opinar sobre proposições pertin-entes, entre outras, de
"operações de crédito, internas e externa.!:!, de qualquer .natureza,
em que um ou mals Municípios sejam parte interessada" (art. 2. 0
item IV).
4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto de Resolução.
Saia das Comissões, 22 de outubro de 198l.=~Lmwmto Júnior,
Presidente- Arno Damiani, Relator- Valdon Va.rjã.o - Moacyr
Dalla - <Almir Pinto - Amaral Peix<>to - Al!Jerto Silva l - José
Caixeta - Raimundo- Parente - Agenor Maria
PARECERES Nos 1.034, 1.035 E 1.036, DE 1981
PARECER No 1.034, DE 1981

Da Comissão de Economia. Sobre a. Mensa!iem n.0 204~
de 1981 (n.• 349/81- na origem), dA> Senhor Presidente da
.República, submetendo ao exame .do Senado Federal, proposta para que seja. autorizada a Prefeitura Municipal de
Mogi das Cruzes (·SP) a. elevar em Cr$ 74.306.000,00 (setenta e quatro ~Ihões, trezentos e seis mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador Bernardino Viana.

Na form-a do art. 42, item VI, .da Constituição, o Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal a
Exposição de Motivos n.• 213, de 1981, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, relacionada com o _pleito da prefeitura Municipal de Mog! das Cruzes, Estado de Sao Paulo, no sentido de obter
a necessária autorização para que possa elevar em Cr$ ......••
. 74.306.000,00 (setenta e quatro milhões, trezentos e seis mil cruzeiros) 0 montante de sua divida cónsolidada Interna, a fim de que
possa contratar empréstimo junto à Caixa Econõmica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, diestinaJda à conclusão do Cenl!ro Municipal
de Assistência Social, naquele Município.
2.

As condições básicas da operação são

as seguintes:

características da operação:
"A- Valor: Cr$ 74.306.000,00;
B-

il'razos:

1 2 -

de carência: 24 meses;
de amortização: 96 meses;

C~
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Encargos:
1 - juros de 6% a.a.;
2 - correção monetária: correspondente a 60% do índice de variação das, ORTN, calculada no último dia de
cad-a trimestre civil;
·

D - Garantia: ,"lllculação de cotas-partes de Imposto
. sobre a Circulação de Mercadorias (IOM) ;
E - Destinação dos recursoo: conclusão do Centro MUnicipal de Assistência SOcial, naquela. cidade."
3. No processo encontram-se 08 seguintes documentos e referências principais:
a) Lei Municipal n.0 2. 532, de 23 de junho de 1980, autorizadora da aplicação;
b) Expos:lção de Motivos (EM n.O 213/81 do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda ao Exm.O Senhor Presidente da República,
comunicando que o Conselho Monetário Nacion-al ao apreciar a
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 2.0 da Resolução .n.0 93, de 1976, do Benado Federal; e
• c) parecer do Banco Central do Brasil Departamento de
Operações com Títulos e Valores que concluiu pelo deferimento do
pedido.
4. É a seguinte -a posição da divida c<insolidada Interna da
entidade em 30-4-81:
Valor Cr$ 1,0 mil
122 .512,() mil
A - Intrallmlte
B - Extralim!te autorizada.
652.:W5,0 mil
714.306,0 mil (e::<l!rallm1te)
·o - Operação sob exame
D - Total geral (A+B+C)

=

&55.213,0 mil

·5 ~ Face as disposições contidas no art 2.o da Resolução n.O
62, de 1975, com as alterações introduzidas pela Resolução n.0 93,
de 1976 e tendo em vista determinação desta Comissão para. verificação da capacidade de pagamento da~ entidade, !ol adicionado à dívida intrallmlte, a parcela da divida extra.J.lmi.te.
6. De acordo com o .orçamento de 1980, descontadas as- operações de crédito realizadas, teríamos uma receita Uqnida de Cr$
1. 055.712,0 mil, que devidamente corrigida até a época da análise
pelo Banco Central do Brasil (indice de 1,24422) eleva.rta o valor
da receita para Cr$ 1.311.405,7 mil.
7. Em função da receita liquida corrigida, os limites fixados
pelo art. 2.0 da Resolução n.O 62, de 1975, seriltm:
I - MOntante Global
917.984,0 mil
n - Crescimento real anual
262.281,1 mil
m - D!spênd,!o anual máximo
196 ..710,9 mil
8. Entretanto, face a soma da Divida Intra + Extralimite,
esses mesmos Itens atingem os seguintes valores:
I
122.512,0 mil;
n
251(i,7 mil;
ITI
19. 7~3,3 mil;
9. Adicionada a operaçã4J sob exame, situação posterior à
contratação, esses Itens atln,giriam 08 valores:
D montante global
855.213,0 mil
TI) crescimento real anual
699.0119,7 mil
ill) dispêndio anual máximo
123.111,6 mil
10. OOmo se vê, considerado todo o endividamento da referida entidade, seria ultrapassado o teto que lhe foi fixado pelo
Item n, do art. 2. 0 da Resolução n• 62, de 197-5 .
11. Tendo em vista o orça,mento da pleiteante para o corrente
ano, com uma receita líquida de Cr$ 2.100.000,00 mil (deduzidas
as operà,ções· de crédito) e que sua margem de poupança se mostra
bastante superior ao maior dispêndio que suá dívida consoJ.ldada
interna apresentará após a realização da operação antorlzada e
da operação pretendida, vemos que a assunção do novo compromisso não deve-rá acarretar maiores pressões na execução do orçamento dos próximos exercícios.
12. Atendidas as exigências constantes no Regimento Interno e na legislação especifica, opinamos pelo acolhlmento da presente mensagem, na forma do seguinte
<PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 169, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogl das Cruzes
(SP) a. elevar em Cr$ 74.306.000,00 (setenta e quatro mi·
Ihões, trezentos e seis rmu cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada interna.
O Senado Federal, resolve:
Art. 1.0 li: a Prefeitura Municipal de Mog! das Cruzes Estado
de São Paulo~ nos termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de- 11
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de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em
Cr$ 74.306.000,00 (setenta e quatro milhões, trezentos e seis mil
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada lntern,., a fim de
que possa oontra.t.ar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa
Econômica Federal, mediante utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à conclusão do
Centro Municipal de A.s.s.lstênc!a Soei,.!, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco do Brasil, no respectivo
processo,
.
>Ao."t. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1981. - José Richa,
Presidente - Bernardino Viana, Relator - Am~ Damiani - José
Fragelli - Gabriel Hermes - Roberto Saturnlno - José Lins,
PARECERES N.o• 1.035 E l.036, DE 1981
Sobre o Projeto de Resolução n.0 169, de 1981, da Comissão de IE"Conomia que "autoriza. a prefeitura Municipal
de .Mogi das Cruzes (SP) a elevar em Cr$ '74.306.000,00 ("'tenta. e quatro milhões e trezentos e seis mil cruzeiros) c;
montante de sua dívida consolidada interna".

Na form" do art. 2. 0 , item IV, da Resolução n.O 132, de 1979,
dv Senado Federal, as proposições que envolvam operações de cré~
dito internas e externas de qualquer natureza, em que um ou maiS
municípios sejam parte interessada, deverão merecer estudo e
parecer diesta Comissão.
3. Informa o Departamento de Operações com Títulos e Valores :Mobiliários que a assunção dos compromissos decorrentes das
operacões sob exame não deve rã acarretar à Prefeitura· maiores
pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios, tendo
em vista o orçamento da pleiteante para o corrente ano, com uma
receita líquida de Cr$ 2.100.000,00 (deduzidas as operações de crédito) e que sua margem de poupança se mostra bastante superior
ao maior dispêndio que sua divida eonsolld,.da interna apresentará após a realização da operação autorizada e da operação pretendida.
4. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Resolução de autoria da. Comissão de Economia, ora sob nosso
exame.
Sala das Comissões, 22 de o11tubro de 1981. - ;LoJWlnto Jtínior,
Presidente - Amaral Pei:!roto, Relator - Valdon Varjã<> - Moaeyr
Dalla - Almir Pinto - Alberto ~ilva - José Caixeta - Raimundo
Parente - Agenor Maria - Arno Damiani.

PARECER N.0 1.035, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça

PARECERES Nos 1.037, 1.038 E 1.039, DE 1981

Relator: Senador Amaral Furlan

PARECER No 1.037, DE 198i

O Senhor Presidente da República, na forma do disposto no

art. 42, Item VI, da Constituição, submeteu ao eJCame do senado
Federal, proposta no senlddo de autorizar a Prefeitura Municipal
de Mogl das Cruzes, Estado de São Paulo a elevar em Cr$ ....... .
74.306.000,00 (setenta e quatro milhões e trezentos e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna com o fim
que especifica.
2. tA Comissão de Economia, na forma regimental1 apresentou o competente projeto de resolução, ora sob nosso exame.
3. Tendo em vista as dlsp<Jsições contidas no art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1976, do senado Federal, à operação em pauta
não se aplicam os limites fixados pelo art. 2.o da Resolução n.O 62,
de 1975, desta casa, haja vista que os recursos a :serem repassados
provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
4. O processo é acompanh,.do dos seguintes elementos prlncipals:
,a) Lei Municipal n.o 2.-532, de 23 de junho de 1980, autor!zaqora da operação;
·
b) Exposição de Motivos (EJI[ n° 213/31) do Senhor Presidente
da República, -eomunic941do que o conselho Monetário Naclonar ao
apreciar a proposta, manifestou-se f">oraveimente ao pleito formulado conforme o art. 2.0 da Resolução .n.o 93, de 1976, do senado
Federal; e
c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de
.operações com Títulos e Valores Mobiliários, favorável ao pedido.
5. A matérià obedeceu o disposto no ar.t. 42, Item W, da
COnstituição; atendeu as normas vigentes que regulam pleitos da
espécie (Resolução n.O 62, de 197•5 e Resolução n.O 93, de 1976), e,
a:Uda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, Item II).
6. Face o exposto, opinamos no sentido de normal tramitação
da matéria, um" vez que constitucional e juridica.
. Sala das Comissões, 14 de outubro de 1981. - Al<>ysio Chaves,
Presidente -Amaral Furlan, Relator- Benedito Canelas- Almlr
Pinto - Humbert<> Lucena - Lázaro Barb<>za - Leite Chaves Nelson Carneir<> - Moril<> Badaró - Raimundo Parenile - Martins Filho - José Fragelli - Hugo Ramos, vencido.
PARECER N.0 1.036, DE 1981
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Amaral Peixoto
A comissão de Economia, ~mo ooncliis-ã.O--de seii parecer sobre
a Mensagem n.0 204, de 198!, do Senhor Presidente da República,
apresentou projeto de resolução que autoriza a· Prefeitura Municipal de Mogl das Cruzes, Estado de São Paulo, nos termos do art.
2.0 d" Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 74.306.000,00 (setenta e quatro milhões e
trezentos e seis mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna, fim de que possa contratar 11m empréstimo de Igual
valor, junto à Caixa Econômica Federal, rnedl,.nte utilização de
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinada à conclusão do centro Municipal de A&<>!stênc!a Social,
naq11ele Município, qbedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.

a

Da Comi&São de Economia. Sobre a Mensagem n.o 221,
de 1~8~ (n.0 368/81, na origem), do Senhor Presidente da
Republica, propondo ao Senado Federal seja. autorizada a
Prefeitura Municipal ife Nova Russas (CE) a contratar
op~raç~o t!e crédito no valor de Cr$ 22.218.000,00 (vinte e
dOis nulhoes, duzentos e dezoito mil cruzeiros).
Relator: Senador José Li.D:s

O se'nhor Presidente da Re~ública encaminha ao exame do
Federal (art. 42, item VI, da constituição), proposta no
sent1do de que SeJa a Prefeitura Municipal de Nova Russas (CE)
autonzada a co~tratar operação de crédito no valor de Cr$ ..... ~
22.218.000.00 (vmte e dois milhões, duzentos e dezoito mil cruzeiros) JWlto à Caixa Econômica F~deral, esta na qualidade de
agente filJ.anceiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FA.S.
2. C:?.racteristicas da, operação;
"A - Valor: 22.218.000,00;
B - Prazos:
1 - de carência: 24 meses;
2 -:-- de amortização; 96 ~e ses;
C - Encargos:
1 -juros de 6% a.a;
2 - correção monetária correspondente a 20% do indice de variação das ORTN;
D - Garantia: vinculação de quotas do Imposto so-bre a Circulação de Mercadorias (!CM);
E - DestinaçãO dos recursos: con.strução de unidades escolares de 1.o grau no Município."
_Segundo 9 parecer apresentado pelo órgão financiador, a operaçao de crédito sob exame é viável econômica e financeiramente.

Sen~do

4. O processo é ~mpanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n.o 62, de 19-11-80, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM: n.o 216/81) do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda ao Exm.0 Senhor Presidente da República,
comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao aprecia,r a
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, fonnulado confonne o art. 2.o da Res. n.O 93, de 1973, do Senado Federal; e
c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da
Dívida Pública, favorável ao pleito.
5. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco central
do Brasil, destacamos os seguintes itens para a análise da capacidade de pagamento da entidade:
5.1- Dados relativos ao balanço de 1980:
Valor Cl'$ 1.000
29.172.2
Dl- Total
D2 - Operações de Crédito
29.172,2
D3 - Líquida (Dl - D2)
1,3167
D4 - índice de Correção
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Receita Líquida Corrigida fDS x D4)
38.411,0
Limite Operacionais {art. 2.0 da Res. n.o 62/75):

D5 -

5.2 -

Val<>t Cr$ l.OCO

E1 E2 -

Montante Global 170% do D3l (item Il
Crescimento Real Anual 120% do D3)
lltem II)
E3 - Dispêndio Anual Máximo as% de D5)
!Item illl
E4 - !Responsabilidade por Títulos (35% de
D5) (Item IV)

26.887,7
7.682,2
5. 761,7

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, determinando
a seguinte situação:

Item

Lilnites

Divida intl'a

e extralimite

Operação
sob Exame

Situação

Limites do

0
posterior à artigo 2. da
Resolução
contratação.

6.21'15

I

Montante
global ......
I I - Crescimento
real anual
III - Dispêndio
anual
má.ximo ....

53,7

22.218,0

22.218,0

26.887,7

22.218,0

22.164,3

7.682,2

3.379,5
3.979,5
1,5. 761,7
COnsiderado todo o. endividam,ento da referida entidade
verifica-s~ que ser:iam ultrapassados os tetas que lhe foram fixa~
dos pelo Item II do art. 2.o da Res. n.o 62, de 1975.
8. Ti."ata-se, entretanto, de uma operação extralimite que
po~ força das disposições contidas no art. 2.0 da Resolução n.o 93;
de 1976, não se aplicam os citados limites (itens I, II e III) fixados no art. 2. 0 da Resolução n. 0 62, de 1975, ambas do senado
Federal, haja vista que os recursos a .serem repass-ados provêm do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
7.

9. Além. d~ característica da operação - extraÜmite - e
segundo conclusao do Departan;ento da Dívida Pública, a assunção
dp com_P_~o-~s-:o. sob exame ~ao deverá acarretar maiores pressoes orç~mentanas nos próxnnos exercícios, tendo em vista que
o Munic1pio não tem dívida interna e a margem da poupança é
bastante superior ao maior dispêndio atinente à operacão sob
exame.
-

19. Atendidas as exigências das normas vigentes e a.s disposiçoes do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da
presente mensagem, na forma do seguinte
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sagem n.O 2.21, do Senhor

Presid~nte da RepúbEca, autoriza a
Prefeitura ~·.'Iunlcipal de Nova Russas CCE) a contratar operação
de crédito no v<J.lor de Cr$ 22.218.00ü,OO tvinte -e dois milhões,
duzent-c.s e cteliolto mil cruzeiros) de.st.inada a fin::mci~.r a construção -de unidades escolares de 1.0 grau no Município.
O pedido _de autorização foi formulado nos termos do preceituado nc parágrafo único do artigo 2.0 da Resolução n. 0 93,
de 1976', do &.<>nado Fedeial, implicando, por conseguint·e, a não
observância dos limites fixados pelo artigo 2.0 _da Re::~olução n. 0 62,
de 28-10-75, também da Câmara Alta do COngresso Nacional.

Do ponto de vista que compete examinar, verifica-se que todasforl11&lid"J.des foram atendidas, não havendo nenhum óbice à
tramitação normal da presente, proposição, porqua.nto é juridica,
constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala ds.s Corul<>.::Ces~ 14 de outubr-o de 1931. - Aloysio Chaves,
Presidente ---· Almir Pinte, Relator -_--Benedito Canelas - 1\iurilo
Badaró - João Calmon - Nelson Carneiro - Lá:r.aro Barboza
-- Raimrmdo Parente -- Bernardino Viana - José Fragdli
Ilugo Ramos, vencido - Huberto Lucena -.Leite Chaves.
PARECER N.O l.G~9, DE 1981
Da Comiss5o de Municípios
Relator: SenadQr Almir Pinto
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente anali-sada pela autora do Projeto de Resolução, em tela, objetiva autoriz;ar a Prefeitura Municipal de Nova Russas (CE) nos termos do
que estabelece o art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1&76, do Senado
Federal, a contratar operação de crédito no valor d~ Cr$ ...... .
22.218.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos e dezoito_ rrpl cruzeiros) destinada a financial" a construção de unidades escolares
de 1.0 grau 11aquele !. .1unicípiÔ.
A proposição mereceu -a acolhida da Comissão de Constituição
e JUstiça, que entendeu conforme os cânones legais, pertinentes
ao assunto.
~Nos aspectos que competem a este órgão Técnico examütar,
e11tendemo.s que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto
pela Comissão de Economia da casa, visto que _a ODeração de
crédito a s~r auto;rizad~ será de grande impacto sócio-ec·onõmico
para a Região beneficiada pelo investimento.
Ante o expo,sto, somos pela. ap.rovaç.ão do Projet-e.
Sala da.s Comissões, 22 de outubro de 1981. - Lomanto Jnnior,
Presidente - Abnk Pinto, Relator - Valdon Varjão - Moacyr
Dalla - Amaral Peixoto - Alberto Silva - José Caixeta - Raimundo Parente - Agenor Maria - Arno Dalniani.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 0 170, DE 1981
Autoriza a Pre:fleitura Municipal de Nova Russas (CE)
a CGntratar empréstiltlo no valor de Cr$ 22.218.000,00
(vinte e dois milhões, duzentos e dezoito mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
0

Art. 1.
É a Prefeitura Municipal de Nova Russas Estado
do Ceará, r..cs termos do art. 2.0 da Resolução n.0 • 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorize,da a contratar empréstimo no valor de Cr$ 22.218.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos e dezoito mil cruzeiros) junto à Caixa Econômica Federal
esta na qualid;:tde de agente financeiro do Fundo de_ Apoio a~
Desenvolvimento SOcial - FAS, destinado à construção de unidades escolares de 1.0 grau naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proc_es.so.
·

Art. 2.0
blicação.

Esta Resolução entra em vigor

~a

data de sua pu-

Sala das Comissões. 23 de setembro de 1981. - José Richa,
Preslclente - José Lins, Relator -·Alberto Silva - José Caixeta Amo Damiani Luiz Cavalcante - Bernardino Viana.
PARECERES N.0 • 1.038 e 1.039, de 1981
S<>bre <> Projeto de Resolução n.O 170, de 1981, da Comissão d'e _Economia que "autotiza a Prefeitura Municipal
de Nova Rur~sa.s (CE) a elevar em Cr$ 22.218.000,00 (vinte
e dois milhões, duzentos e dezoito mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N.0 1.038, DE 1981
Da Comissã.o de Constituição e Justiça
Relator: Senador Almir Pinto
Projeto sob exame, de autoria da comissão de Economia do
Senado Federal1 como conclusão de seu pat"ecer sobre a Men-

I'ARECERES N••s Ul40, 1.1141 E 1.1142, DE
l'ARECER N•' 1.040, DE

!~SI

l~SJ

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 223,
de 1981 (n.0 370/81, na origem), do Senhor Presidente da
_l;t_epública, propondo ao Senado Federal seja autorizada à
Prefeitura Municipal de Parelhas (RN} a elevar em ....
Cr$ 13.920.300,00 (treze milhões, novecentos e vinte mil e
trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.

Relator: .Senador Benedito Canelas
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do
&nado F1ederal (art. 42, item VI, da Constituição) proposta no
-sentido de que seja a Prefeitura Municipal de Parelhas (RN) autorizada a- elevar em Cr$ 13.920.300,00 1treze milhões, novecentos e
vinte mil e trezentos cruzeiros) o montante de s:ua divida conso_li,9.ada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto
Caixa _Económica Federal, esta na quaUdade de agente financeiro
do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS.

a

Características da operação:
"A- Valor: Cr$ 13.920.300,00;
B - Prazos:
1 - de carência: 12 meses
2 -de amortW..ção: 96 meses;
C - Encargos:
1 - juros de 6% a.a.;
D - Garantia monetãiia: 20% ao índice de variação
2 - correção monetária: 20% do indice de variação
das ORTN;
D --' Garantia: quotas do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM;
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E - Destinação dos recursos: construção de uma. escola na sede do município."
Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação de- crédito sob exame é viá:~el econômica e finançelramente.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos prinCipais:
a) Lei n.o 624, de 12-1-81, autorizadoxa da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n.0 236/81) do Senhor Mln.lstro
de Estado da Fazenda ao Exm.o. Senhor Presidente da Repúbl!ca,
comun1cando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme. o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da
Dívida Pública, favorável ao pleito.

Do estudo de v!abil!dade apresentado pelo Banco Central do
Brasil, destacamos os seguintes itens para a análise da capacidade
de pagamento da entidade:
õ.l Dadas relativos ao balanço de 1980:
Valor: Cr$ Mil
Dl- Total
23.629,9
D2 - Operações de crédito
800,0
D3 - Liquida (D1 - D2)
22.829,9
D4 --índice de correção
1,3167
Dõ - Receita Liquida corrigida (Dà x D4)
30.060,0
5.2 Limites Operacionais (art. 2.o da Resolução n.0 62/75):
Valor: Cr$ Mil!
El - Montante global (70% de '03) (Item I)
21.042,1
E2 -Crescimento anual (20% de D3) (Item II)
6.012,0
E3 - Dispêndio anua! máximo (15% de D5) (Item
illl
4.li09,0
E4 - Responsabllidade por titUlas (35% de D5)
<Item IV)
5. 3 Posição da Divida Consol!dada. Interna:
Em 31-5-81.
A - Intralimite
B - Extralim!te
C - Operação sob exame
D - Total geral

Valor: Cr$ Mil
1.963,8

= 13.920,3

= 15.884,1

6. Tendo em vista a orientação desta Comissão para verificação da capacidade de pagamento do postUlante, foi lavada em
conta a soma de endividamento intra e extrallmite. Teriamos a
seguinte situação:

Item

Limites

I - Montante
global ......
Crescimento
real anual
m - Dispênd!a
anual
máximo

II -

....

Liinltes- do

Dívida intra
e extrallmite

Operação
sob Exanle

posterior 1l
eontrataçlo.

Situat;!o

artigo z.o da
Resoltu;io
62/75

1. 963,8

13.920,3

15.884,1

21.042,1

- 342,8

7.630,4

7.287,6

6. 012,0

209,0

2.493,3

2.702,3

4.509,0

7. Consid-erado todo o endividamento da referida entidade
(intra + extral!mlte + operação sob exame), seriam ultrapassados os tetas que lhe foram fixados pelo item II do art. 2.o da
Resolução n.o 62, de 1975.

8. Trata-se, entretanto, de uma OlJeração exhauunte que por
força das disposições contidas no art. 2.0 dà Resolução n.ó 93
de 1976, não se apl!cam os citados limites (!tens I, II e m)
fixados no art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 1975, ambas do senado Federal, haja vista que <>s recursos ,a serem repassados
pr<>vêm do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS.
9. Além da característica da operação ~ extralimlte - e
segundo conclusão do Departamento 'da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob exame não deverá acanetar niaiores
pressões na execução orçamentária dos próximos exercicios, tendo em vista que a margem de poupança mostra-se bastante
superior ao maior dispêndio que a divida consol!dada Interna
apresentará após a contratação da operação ora em exame.
10. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da
presente :mensagem, na. forma do seguinte
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PROJEI'O D!El Rll!lSOLUÇAO N.O •1111, DE 1981
Autorllza a Prefeitura Municipal <le Parelhas (RN) a
elevar em Ctr$ 13.920.300,00 (treze milhões, novecentos e
vinte mil e trezentos cruzeiros) o ;montante de sua. dívida.
consolidada interna..
O senado Federal resolve:
Artigo 1.0 É a Prefeitura Municipal de Parelhas, Estado do
Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93,
de 11 de outubro de 1976, do senado Federal, autorizada a elevar
em ·cr$ 13.920.300,00 (treze milhões, novecentos e vinte mil e trezentos cruzeiros) o mo11tante de sua. divida consolidada interna,
a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto
à. Caixa Econômica Federal, esta na qual!dade de agente financeiro do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social.- FAS, destinado à. construção de uma escola na sade daquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica..
ção.
Sala das Comissões, 30 Je setembro de 1981. - .José Rlcha,
Presidente - Benedito Canelas, Relator - .José Llns - Roberto
Sa.turnino - .José Fragelli - Arno Damiani _:. Bernardino Viana.

PARECERES N.Os 1.041 E 1.042, DE 1981
Sobre o Projeto de Resolução n.0 171, da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Pa..
relhas (RN) a elevar em Cr$ 13.920.300,00 (treze milhões
novecentos e vinte mil e trezentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna.''~
PARECER N.0 1.041, DE 1981
Da Comissão de Constituição e .Justiça.
Relator: Senador Martins Filho
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de l!:conomia do
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem
n.0 223/81, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Parelhas (RN) a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 13.920.300,00 (treze milhões, novecentos e vinte mil
e trezentos cruzeiros) destinada a financiar a construção de uma
escola na sede daquele Munlc!plo.
O pedido de áutorização foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do artigo 2.0 da Resolução n.0 93, de
1976, do Senado Federal, impl!cando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo art. 2.0 da Resolução 11.0 62, de
28-10-75, também da Câmara Alta do congresso Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbice
à tramitação normal da presente proposição, porquanto é juridica,
constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1981. - Aloysio Chaves,
Presidente - Martins Filho, Relator - Lázaro Barboza - Leite
Chaves - Nelson Carneiro - Raimundo Parente - .José Fragelli
- Mutilo Badaró ·~ Hugo Ram.os, vencido - Berna.rdlno Viana.
PARECER N.0 1.042, DE 1981
na. Comissão de Munloiplos
Relator: Senador Agenor Maria.
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente analisada pela autotrla do Projeto de Resolução, em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Parelhas (RN) nos termos do que
estabelece o art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar 'operação de crédito no valor de Cr$ 13.920.300,00
(treze milhões, novecentos e vinte mil e trezentas cru~lros), des ..
tlnada a financiar a construção de uma escola na sede daquele
Munlciplo.
A proposição mereceu a aeolhlda da Comissão de Constituição e Justiça, que atendeu conforme os cânones legais, pertinentes
ao assunto.
Nos aspectos que competem a este órgão Técnico examinar,
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto
pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada será de grande impacto sóclo-econômico para.
a Região be.neflclada pelo investimento.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1981. - Lomanto .Júnior,
Presidente - .Agenor Maria, Relator - ·Valdon Varjão - Moacyr
Dalla. - Almir Pinto - Amaral Peixoto - Alberto SUva. - .José
Caixeta - Raimundo Parente - Arno DamlanL
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PARECERES N•s 1.043 E 1.044, UE 1981

decidir pela ocorrência de culpa reciproca na oportuni-

Sobre o Projeto de Lei da Câmara 1n.o 17, de 1981, (n,0
573-B, de 1979, na :Casa de origem) que "altera ia. !redaç.ão
do artigo 484 da Consolidação das !Leis 'do Trabalho, que
dispõe sobre .a culpa ll"ecíproca !na rescisão do .q'ontrato de
trabalho".
PARECER N.0 1.043, DE 1981

Da. Comissão de ILegisia.ção iSocia.l
Rela.tor: Senador Raünundo Parente
Originário da Câmara dos Deputados, o presente Projeto tem
por objetlvo incluir no artigo 484 da consolidação das Leis do
Txrubalho, entre os valores que compõem a indenização do empregarlo cujo contrato foi rescindido por "culpa recíproca", o aviso
pr.évio, as férias proporcionais e a gratificação natalina, pagos

pela metade.
~
A forma. simplista com que está redigido, atualmente, o men-

cionado artigo, deu mar.gem a algumEtS controvérsias. na Justiça
do Trabalho, pois, ao referir-se, apenas, ã "indenização" a que
tem direito o empregado, dúv"itias foram suscitadas quanto ao seu
conceito, isto é se seria a indenização prevista no artigo 477 (sentido estrito) ou se abrangia todas as verbas pagas, normalmente,
no recibo de rescisão (aviso prévio, férias, 1s.o salálio etc.).
A questão foi praticamente pacificada com a Súmula n.0 14
da: Jurisprudência predominante do Tribunal Superior do Traba13ho
1

que assim prelec!ona:

dade de rescisão do contrato de trabalho. Se cabível o
pagamento de indenização pela. metade em tais casos, o
mesmo deve acontecer com os demais itens mencionados,

eis que devidos por igud em caso de culpl> exclusiva do
empregador.
Presentemente o empregado recebe a metade da indenização uma vez comprovada a culpa recíproca como determinante do ato de rescisão vedado o pagam·ento de aviso
prévio, férias proporciona:is e gratificação natalina mesmo
pela metade. 11: o entendimento assentado pela jurisprudência, do qual discordamos, porque d<esonera o empre-

gador do pagamento, também pela metade, dos itens em

questão.
A obrigação cometida ao empregador, no caso de cUlpa:
reciproca na rescisão contratual, de .só pagar a metade

do valor !nden!zatório, isento das parcelas cot'J'espondentes

ao aviso prévio, férias proporclon!>ls e gratificação nata-

Una, não consulta a um critério de justiça, Além do pa-

gamento da indenização por metade deve ser cumulada
ao empregador a responsabilidade pela satisfação em
favor do empregado dos demais itens representados pelo

aviso prévio férias proporcionaãs e gratificação de Natal,

pela metade de seus valores."

Na Cámara dos Deputados, a proposição tramitou pelas Co~
missões de Constituição e .Tust!ça, de Trabalho e !Legislação SOcial
e de Finanças, obtendo aproyação do Plenário, em S'essão de 20 de

1931.
.Tá no Senado Federal, manifestou-se a Comissão de Legislação
SOcial pela aprovação do projeto.
Objetlva a modificação pr<l!]iosta dar tratamento eqültativo à.s
rescisões contratuais entre patrões e empregl>dos, para os quais

mlOI'ÇO de

'<~Reconhecida

a culpa recíproca na rescisão do con-

trato de trabalho, o empregado não fará jus ao aviso prévio, às férias proporcionais e à gratificação natalina do
ano respectivo."

A matéria sob exame já foi amplamente discutida nesta Comissão, em fins do ano passado, por oca.sião dos estudos sobre o

Projeto n.0 324, de 1979, de autoria do ilustre Senador Orestes
Quércia, que dispõe, exatamente, no sentido proposto pelo presente.
Concluiu-se, então, acolhendo o parecer do eminente Senador

.Tutaby Magalhães, pela aprovação. daquele projeto, tendo em
vista que, se nas despedidas rem justa causa. o empregado faz

jus, por inteiro, a todas aquelas parcelas, nas rescisões por culpa
reciproca, Isto é, em que a sua responsab!l1dade pelo rompimento

do vinculo contratual é parcial, seria justo pagar-lhe aquelas parcelas pela. metade. Dentro dessa ordem de Idéias, assim concluiu
o ilustre Senador:
'P.areoe-nos, assim, que o pr<X1.1eto- é procedente, a

despeito da respeitável Súmula n.o 14 do TST. Se o empre

gtador concorre, por ação ou omissão. para a resciSão,

amba.s as partes hajam concorrido com, cuJpa recíproca.

l!fiiiédlda de Inteira justiça, que leva ao texto da Consolidação
das Leis do Trabalho ,. solução para os casos de rescisão do pacto
laboral por culpa reciproca, devendo o Tribrmal reduzir pela metade a indenização, o aviso prévio, as férias proporcionais e a

gratificação natalina:.

Sob o aspecto financeiro, nada vemos que se possa opor ao
projeto, por constituir-se em oportuno aperfeiçoamento do pre-

ceito da CLT, contido em seu art. 484.
Ante as razões apresentadas, opinamos pela 9;jlrovação do
Projeto de !Lei da Câmara n.O 17, de 1981.
Sala das COmissões, 22 de outubro de 1981. - Amaral Peixoto,
Presidente eventual - Gabriel Hermes, Relator - Lourival Baptista. - Martins Filho - ;Bernardino ,Viana L- .José Fragelli Almir Pinto - .José ILins >- Ralm1Illdo /Parente.

justo será que ele pague aqueles "direftos" a que teria o
empreg10d0; !nocen te.
Como, por seu turno, o empregado também agiu de

modo a ensejar a mesma res~ão. temos que o pagamento
"pela metade", proposto no projeto, faz a "Justiça de
Salomão."
·Embora, como bem corrigiu o eminente Senador Aloysio Cha-

ves, ao divergir do parecer da Comissão, no ,episódio biblico acima
reil'erido, a culipada. tenh>t ~•!do totalmente punida, pois, ''não
se dividem responsabll!dades", temos que o projeto é pertinente e

lógico. Além do mai.s, se esta Oomissão já se pronunciou favoravelmente a projeto idênt1co, não vemos motivos para alterar esse

entendimento.

·

Ante essas ra:zões, opinamos pela aprovação do presente Pro-

jeto.
Sala ,das COmiss5es, 4 de junho de lOOL -

sidente em
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~ercicio

Almir Pinto, Pre-

..,..- Rabnund.o Parente, Relator -

Da.lpa8quale )- Franco il\lontol10 - Lenoir Vargas
PARECER N.0 1.044, DE 1981

Dejandir

Da Comissão de Finanças

Rela.tor: Senador Gabriel Her.me5
Na. forma regimental, vem a exame da Comissão de Finanças
o Projeto de Lei da Câmara, de iniciativa do !lustre Deputado
Júlio Costamllan, que altera a redação do artigo 484 da ConsOlidação das Leis do Traba:Jho, que disp5e sobre il. culpa reciproca
na rescisão do contrato de trabalho.
!Em sua .Tustlftcação, salienta o autor:
"Visa o presente Projeto estender ao tr ..balhador uma
parcela de direitos, além da: metade da ind·enização, deviOO. nos casos em que se caracteriza a culpa reciproca

na rescisão contratual. Não é a conclusão mais justa
aquela. que retira totalmente o direito do empregl>do receber aviso prévio, férias proporc!onals e gratificação natalina do 'ano ~respectivo quando o trtbunal de trabal·ho

PARECERES Nos 1.045 E 1.046, DE 1981

Sobre o !Projeto ;d<.' !Lei da Câmara n.O 40, de 1977

2~1~5-B,

(n.0

de 197?1_na. casa de origem), que "dispÕe SObre o
regiStro )de l"";tl<la.des llll' Conselh<> Nacional de Serviço
IS!!cia.l, concessao, pagamento e tprestação ,de contas de subvenções sociais e }dá outras providências".
PARECER N.0 1.045, DE 1981
Da. Comissão de Educação e Cultura
Rela11or: Senador Evelási9 Vieira
O Projeto de Lei, ora em estudo, visa à regularizar o registro

a forma de pagamento e a redistribuição de subvenções sociais àS
entidades que p-ta.m assistência social educacional e médicohosplta:lar contempladas no Orçamento Geral da União.
Em sua J9st!ficação éliz o autor do Projeto:
'"A proposição em apreça visa, dentro da nova slstemá tlca adotada. pelo conselho Nacional de ServiçO SOcial
a regularizar o r.egistro, a _forma de pagamento e a: re~
distrtbu!ção de subvenções sociais às. en tldades que prestam
assistência social, educacional e médico-hospita.I.ar contem-

pladas no Orçamento Geral d10 União.
. Qu,.ntç> a redistribuição das subvenç5es sociais, no pró-

pno exercrcio financeiro devemos levar em consideração
que multas parcelas são perdidas pela falta de h"b!l1tação

de

entlda.d~s

. espa:Iha.das. por todo o Pais, desfigurando,

assim o obJetivo de amparar os que ajudam ao Governo

na ciclópica. obra de redenção nacional
Havendo a. possibilidade de red!strLbulr essas parcelas por entidades que realmente 10tuem em prol da po-·
pulação mais necess!taó~ o panorama da assistência social
ficará mais claro e as dotações orçamentarias terão ,.
justa apl!cação.
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.cremos da maior impOrtância a medida sugerida, que,
a nosso Y'er, representa autêntica :r;ecuperação de entida:d.es
não contempladas, . ou contempladas deficientemente,
numa primeira distribuiç.ãó.."
A iniciativa tem o mérito de normalizar, d'e forma adequada,
a concessão do registro e conseqüente distribuição de subvenções
do Governo às entidades de fins fihmtrópicos.
Somos de opinião que, ct'e xaro,- a legislação pertinente ao pagamento de auxilias e subvenções deve ser atualizada, sendo que
o Projeto em estudo. ofere<:e os meio.s -para .a relferida atualização.
Assim sendo, achamOs; no mérito. que a: matéria está convenientemente justificada, razão porqtie opinamos pela aprovação
do projeto.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1979. - João Ca.lmon, Presidente - Evelásio Vieira; Relator - Jutahy Magalliães - Arn.on
de Mello - Tarso Outra - Adalberlo Sena.
PARECER N.0 1.046, DE 1981
Da Comissão de Fi:u,lanças
Relator: Senadíor Martins Filho
Sob exame o Projeto de Lei da Câmara n.o 40, de 1977, que
dispõe sobre o registro de entidades nC> coni!elho Nacional de
Serviço Social, concessão, pagamento e prestaçãO de contas de
subvenção sociais e dá outras providências.
A proposição é de Iniciativa do ilustre Deputado Jorge Arbage
que assim justifica sua iniciativa:
'
"A proposição em apreço visa. . _dentro da nova sistemática adotada pelo Conselho Nacional de Serviço Social,
~ regularizar o registro, a forma de _pagamento e a redistribui~ão de subvençQes sociais às entidades que prestam
assistencia social, educ&cional e médico-hospitalar contempladas no Orçamento Geral da União.
Quanto a redistribuição das subvenções sociais, no
próprio exercício financeiro, devemos levar em considera:ção que muitas parcelas são perclidas pela falta de ha,bllltação de entidades espalhadas por todo o pàis, desfigurando, assim, o objetiv-o de amparar os que a~judam ao
Governo na ciclópica obra de redenção naciorial.
Havendo a poss]bllidade de redistriJbuir oosas parcelas
por entidades que realmente atuem em prol da população
Itl.a:is necessitada, o panorama d·a assistência social ficará
mais claro e as dotações orçamentárias terão a justa aplicação.
Cremos da maiOT importância a medida sugerida, que,
a nosso ver, representa. autêntica recuperação de entidades
não contempl~das, ou contempladas deficientemente, numa
primeira distrlbulção.n
Na Gamara dos Deputados, manifestaram-se favoravelmente
as C'om!ssões de Constituição e Justiça:, de Fiscalização Financeira
e Tomada de COntas, tendo a matéria sido aprovada em Plenário,
após cumprir sua tramitação regimental.
Trata-se de projeto que disciplina de forma conveniente e
adequada: a ação do C'onselho Nacional de Serviço Social, no tocante ao re,g!stro de entidades, regulando também o pagamento
e a prestação de contas das subvenções socla.is.
lll apel'felçoamento necessário à legl.slação pertinente as subvenções sociais, em boa hora sugerida: ao Poder Legislativo.
Sob o aspecto financeiro, nada vemos que se possa opor ao
projeto, ca'bendo destacar os dispositivos atlnentes ao pagamento
das subvenções e o.s relativos à prestação de contas.
Ante as razões expostas, concluímos pela aprovação do Projeto
de Lei em exame.
Sala das C'om!ssões, 2·2 de outubro de 1981. - Gabriel Hermes,
Presic!ente em exercício - Martins Filho, Relator - José Fragelli
- José Lins ~ Bernardino Viana - Almir Pinto - Amaral Peixoto - Lourival Baptista - Raimundo Parente.
c

PARECERES N•'S 1.047, 1.048 E 1.049, OE 1981

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.o 281, de 1981-DF
l\lensagem n. 0 278, de lll81 (n.0 435, ·de 28-9-81, na
origem), que uauto-riza 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".
PARECER N.0 1.047, DE 198il
Da Comissão de Constituição e .Justiça
Relator: Senador João Calmon
Através da Mensagem n.o 278/81 (n.0 435/81, na origem), o. Senhor Governador do Distrito Federal, na Io'r.:'ma do art. 51, comb1na-
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do com o art. 42, !!;em v, da Conetituição, solicita autorização para
abrir créditos suP1ementares e.té o limite de Cr$ 4.000.0QO.OOO,OO
(quatro bilhões de cruzeiros), n9s termos da Lei n.0 . 6.873, de 3 d~
dezembro d.e 1980, que estima a re-ceita e fixa -a despesa do Distrito Federal para o presente exercic!o.
Na Exposição de Motivos que acompanha o pedidO, afirma o
Goven:iador Aimé Lamaison que, "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 semes~
trais e a crescente demanda de recursos para fazer face a desvalorização da moeda, determinaram a solicitação de novo limite''.
Considerando que a Lei de Meios, autoriza, efetivamente, através do seu art. 8.0 , item I, a abertura de Crédito Suplep::Lentar atê
o limite de 40% da receita orçaq.a, observado o teto máximo de
Cr$ 8. 768.634.000,00 (oito bilhões, setecentos e sessenta e oito milhões e seiscentos e trinta e quatro mil cruzeiros), estando o pedido,
portanto, dentro d·essc limite, e como inexistem óbices quanto ao
aspecto jur'ídico-con:stitucional, no.sso Parecer é pela aprovação
do presente projeto.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 198Í. - Aioysio Chaves,
Presidente - João Caimon, Relator - Raimundo Parente - José
Fragelli - Murilo Badaró - Leite Chaves - Nelson Carneiro -·
1\Iartins Filho - Lázaro Barboza - Bernardino- Viana - Hugo
Ramos, vencido - Humberto Lucena.
PARECER N. 0 1.048, DE 1981
I)a Comissão do Distrito Federal
Relato.r: Senador Bernardino Viana
O presente Projeto de Lei autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir créditos suplementares ao OI_"çament;o. para o exercício
corrente, aprovado pela Lei n. 0 6.873, de 3 de dezembro de 1980.
Na forma do art. 1. 0 , tais créditos poderão atingir o limite
de quatro bilhões de cruzeiros (Cr$ 4.000.000.000,00), utilizando
-os recursos provenientes do superávLt financeiro e do excesso de
arrecadação previstos pelo art. 48, §§ 2.o e 3. 0 , da Lei n.o 4.320
de 17 de março de 1964.
'
Pelo axt. 2.0, a proposição aponta a destinação específica dos
recursos referidos, independ'-entem·ente de origem e de.. destinação,
dispondo o art. 3.0 sobre a vigência da lei e a revogação de disposições contrárias.
O projeto é submetido à deliberação dos Membros do Senado
Federal, nos termos do .art. 51, combinado com o art. 42, item v,
da Cons·tituição, acompanhado de exposição de motivos em ·que o
Governador do Distrito Federal enfatiza os seguintes detalhes:
- pelo !tem I do artl. 8.• da Lei doo Meios para 1981, a
autorização para abertura de crédito suplementar teve limite fixado
em quaventa por cento da receita orçada:
....,.. tal limite importaria na liberação de apenas ........••
Cr$ 8. 768.634.000,00;
- apesar do esforço realizado pela administração do DF, para
conter os dispêndios rigorosamente dentro da faixa permitida, tal
foi impossível;
- os encargos gerados no desempenho da polltica de pessoal,
com reajustes semestrais e a crescente demanda de recursos para.
fazer face à desvalorização da m 0eda, determinaram a solicitação
de novo l!mi te.
Alinha, ainda, o Governador do Distrito Federal a aplicação
de vastos recursos na conclusão de obras de urbanização. Por
outro lado, a axecução de programas de trabalho nas diversas unidades administrativas.
De acordo com as informações do GDF, a situação financeira
que se ap~e.senta é a seguinte:
Cr$
- Limite fixado pela Lei dos Meios para a
abertura de créditos suplementares em 1981 . . . .

8."68.6M.OOO,OO

- créditos suplementares aberto.s até 31 de
agosto de 1981 ................................. 8.572.413.303,00
-saldo do limite ......................... 2.196.220.697,00
- Despesas previstas que excedem o limite
orçamentário . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 4.000.000.000,00
Para cobertura dos créditos suplementares pleiteados, o Governo do Distrito Federal" cantará com recursos oriundos do excesso
de àxrecadação (Cr$ 3.983.628.000,00) e do superávit financeiro
\Cr$ 16.37.2.0()(),00).
Verifica-se, portanto, a dificuldade em que se encontra o Governo do Distrito Federal, e que pode ser resumida da seguinte
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maneira: - os créditos suplementares já realizados chegam a
Cr$ 6.572.413.303,00, existindo créditos, com limite disponível, no
montante de Cr$ 2.196.220.697,00. Até ai, nada de anormal, porc;.u=to se atinge o limite permitido pelo Orçamento vigente.

I'ARECERES Nos 1.050, 1.051, 1.052 E 1.053, t>t 1981
Sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 100, de 1981, que
"fixa 1 eJD. 5% (ciilcO por cento) a. área ,agricultável, nos
projetos pecuários e ag-ricolas, inclusive os integrad-os a
projetos industriais, e os de reflorestamento, loeali~ no
Norte e NordeSte e financiados por entidad<f?;S of1CI.a1S de
crédito, ou recursos públicos repassados, Q-brigatoriamen~
te utilizada no cultivo de arroz, feijã.-1>, {DU!ndioca. e milho,
e dá outras providênciaS''.

Todavia, há créditos pr-evistos e para os _qu_!lls inexiste _limite
financeiro autorizado~ e que oobem a quatro .bllhoes de cruz_e1ros.
Isto slgnlflca .ter sido ultrapassado; em quase cinqüenta por
cento, o 'l"",ercentual permitido, porquanto, a cifra autorizada de
Cr$ 8.768.634.000,00 é inferior à real, de Cr$ 12.768.634.000,00.
A cobertura para tal dispêndio não é d·e obrigar o Tesouro
Nacional. o Governo do Distrito Federal po~ui capacida;Ie financeira demonstrada: o excesso de arrecadaÇ?-O e o superavit or~a
mentá.rlo.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissées, 21 de outubro de 1981. ·- Lourival Baptista,
Pr.esidente - Bernardino Viana, Relator - Lázaro Barboza Murilo Badaró - Moacyr Dalla - Adalberto Sena - Mauro Benevides.

PARECER N. 0 l.G49, UE 1981
Da Comissão de Finanças

Relator:. Senador Bernardino Viana
No.s tennos dos arts. 51 e 42, inciso V, C.a Constituição Federal,
encaminha o Senhor Presídente da República ~ deliberação do
Senado Flederal o Projeto de Lei em epigrafe, o qual concede
8.Utorização ao Governo do Distrito Federal para a abertura. d~
créditos suplementares atê o limite de quatro bilhões de cruzeiros.
J.pós a obtenção de nranif.estações favoráveis por parte das
Comissões de Constituição e Justiça e do Distrito Federal, cabenos o exam3 da matéria sob o enfoque financeiro.
A iniciativa em questão deve-se a fatores estranhos aos propósitos e à politica de contenção desenvolvida pela Administração
do Distrito Federal, tendo como origem, a inflação que ainda.
persiste na economia nacional e às vultosas obrigacões em deCOrrência dos reajl.l&tes semestrais devidos ao pessoal Civil, em geral.
O limite discriminado na proposição extrapola o valor máximo
fixado no item I do !!.['t. 8.o da Lei n.o 8.873, de 3 de dezembro
de 198Q, que estima a receita e fixa a despesa do Disistro Federal
para r exercício financeiro vigente.

Sobre a importância correspondente à receita orçada - pouco
menos de 22 bilhões de cruzeiros - autoriza aquele dispositivo a
abertuar de créditos suplementares até o limite de 40% (quarenta
por cento) tendo-se por conta os recursos advindes do superavit
financeiro -e do excesso de arreacdação.
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PARililOER N.0 1. 056, ;DE 1981
Da. Comissão de C >nstituiçã.c> e Justiça

Relator: Senador Benedito Canelas
- A vista de duas emendas of.erecidas em plenário, volta- ao exa-me desta Comissão o presente projeto, de iniciativa do eminente
Senador Alexandre Costa, que "fixa em 5% (cinco por cento) a
área agricultável, .nos projetes pecuários e agrícolas, inclusive os
integrados a .projetos industri~is, e. os de reflorestamento, _lo_callzâ.dos no Norte _e Nordeste e fma.nc1ados por entidades oficiaLS de
crédito, ou recursos públic·os repassado.s, obrigatoriament~ utilizada
no cultivo de arroz, f-eijão, mandioca e milho, e dá o.utras providências".
A Emenda n. 0 3, de Plenário, acresoonta mais um parágrafo
ao art. 1.0 do projeto, com o objetivo de excluir da obrigatoriedade
estabelecida pelo preceito os projeto.s já .em andamento ou em fase
de execução. Tal providência, como se vê, já estaria praticamente
assegurada pelo disposto no § 3.0 do art. 1. 0 , o qual, determinando
a incidência de sua dlspcsição apenas às hipóteses de prorrogações ou renovações, afasta, por exclusão, a poss1bllidade de abrangência dos projetes in intinere. Assim, o parágrafo que a emenda
pretende aditar ao art. 1.0 , e9ntudo, tem apenas, a rigor, cá..ráter
interpretativo, procurando esclarecer, de'" forma-- mais literal, a
prescrição contida em. seu text.o. Damos, por isso, nosso parecer
favorável à Emenda n.o 3, de Plenário.
A Emenda· n. 0 4, por sua vez; sugere nova redação para o art.
3.0 do projeto, a fim de tornar apenas prioritária a comercialização, na respectiva região produ~ora, das safras d1scipllnadas na
forma do projeto. Trata-se de sugestão certamente acauteladora de
situações que pooerão advir da preceituação imperativa estabelecida pelo art. 3.0 do projeto, que obriga, sem alternativa.s, a comercialização da safra na respectiva região produtora. Damos,
também, no~so acolhimento a esta em~nda, pelo aspecto positivo
que apresenta, .em relação às finalidades do projeto.
Em face d_o expDsto, opinamos pela aprovação das Emendas
de n.os 3 e 4, de Plenário, sej-a pela oon.stituciDnalidade e juridici-

dade que apresentam, seja pelos seus aspectos de mérito; pela
apr-ovação da de n.O 2-tCF e p-ela rejeição da de n.o 1--GE.

Sala das Comissõe-s, 30 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves,
Presidente - Benedito Canelas, Relator - MurUo Badaró - Taneredo Neves -

-

Humberto Lucena -

Bernardino Viana.

José Fragelli -

Hugo Ramos

PARECER N.0 1.051, DE 1981
Da Comissã<> de Agricultura

A autorização legal pretendida prende-se ao fato de que a
limitação contida no preceito acima mencionado .já se acha comprometida.
Necessita o Governo local de recursos para fazer face a urgentes compt:omissos em decorrência de programas vinculados, especialmente a atividades das Secretarias de Saúde, ele Viação e
Obras, de Segurança Pública, de Serviços Públicos e outras de
inquestionável interesse público.
Os recursos em tela, destinados aos créditos adicionais provêm, :nespectivamente:
a) três bilhões, novecentos e oitenta e tr_ês milhões, seiscentos
e vinte e oito mil crúzeiros do excesso de arrecadação própria e de
operações de crédito;
h) dezesseis milhões, trezentos e setenta _e dois mil cruzeiros
do superávit financeiro, conceituado este como a diferença positiva
entr.e o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se,
ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações
de crédito a eles vinculadas (Lei n. 0 4.320, de ~964, art. _43, § 2.0).
Tendo-se em vista que as destinações dos valores referidos no
projeto acham-se plenamente justificadas e. desde que atendidas
as condições previstes na alinea c do § 1.0 do art. 61 do texto
constitucional, nenhum obstáculo se pode opor à aprovação da
matéria.
Sala das Comissões, 22 de outuJ?ro d~ 1981. - Gabriel H~"":es,
Presidente em exercício - Bernardino VJ.alla, Relator - Jose Lins
-

Martins Filho -

Peixoto -

J"osé Fragelli -

Almir Pinto -

Raimundo Parente -

Lourival Baptista.

Amaral

Relator: Senador Benedito Canelas
Com duas emendas de Plenário, e mais duas de Comissões,
volta ao exame deste órgão técnico o Projeto de Lei do Senado
n.o 100, de 1981, que "fixa em· 5% (cinco por cento) a áorea agricultável, nos projetos pecuários e agticolas, inclusive os integrádos a projetos industriais, e os de reflorestamento, +ocalizados no
Norte e Nordeste e financiados por entidades oficiais de crédito,
óu recursos PúbliCos ::tepasSã.dos, -- obrigatoriamente utilizada no
cultivo de arroz, fe.ijão, mandioca e milho, e dá outras _providências".
A Emenda n. 0 1, da Comissão de Economia, objetivando nova
:redação par~ o a.rt. 1.0 e seu § IY, do proje~o, recebeu parecer contrário das Comissões. de Finanças e de COnstituição e Justiça, à
vista da improcedência, em parte, da.s alterações que preconizava.
Preferiu, assim, a Comissão de Finanças sugerir o atendimento de
um aspecto importante consubstanciado na emenda da Comissão
de Economia, oU seja, o referente à inclusão na abrangência do
projeto também da região Centro-Oeste, o que tez através de
Emenda n.o 2-CF.

Já as emendas de Plenário, que receberam parecer favorável
da Comissão de Constituição e Justiça, visam a melhor adequar
as finalidades da proposição aos fins específicos a que se propõem.
Com esse sentido, propõem a alteração dos arts. 1.0 , s.o do projeto, obje\ivando, a de n.0 3, deixar clara a não incidência das
novas prescrições aos projetas em curso; e a de n.o 4, pern1itir que
a comercialização da safra se faça em regime prioritário, na respectiva região produtora, e não obrigatoriamente como determina
o projeto.
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As con-eções .sugeridas pelas Emendas de n.os 2-CF e 3 e 4, de
Plenário, nos parecem inteiramente proced-entes, razão por que
opinamos pela .sua aprovação e, em conseqüência, pela rejeição
da Emenda n.o 1-CE.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 1981. - João Cahnon,
Pr-esidente - Benedito Canelas, Reia+or - João Lúcio - Martins
Filh<> - Leite Chaves.
PARECER N. 0 1.052, DE 1981
Da Comissão de Economia
Relator: Senador. Benedito Canelas
O Projeto .sob exame, de iniciativa do ilustre Senador Alexan-

dre Costa, que "fixa em 5% (cinco por cento). a área· agricultável,
no.s projetos pecuários e agrícolas, inclusive os integrados a projetos industriais, .e os de r·eflorestamento, localizados no Norte e
Nordeste e financiados por entidade·s oficiais de crédito, ou recursos públicos repassados, obrigatoriamente utilizada no cultivo de
arroz, feijão, mandioca e milho, e dá outras providências", vo:ta
a esta Comissão, a fim de que nos. pronunciemos sobr.e emendas
que lhe foram oferecidas na Comissão d-e Finanças e em Plenário.
A Emenda n.O 1-CF, do eminente senador Raimundo Parente,
corresponde, a rigor, a um.a subemenda à Emenda n.o 1-CE, que
objetivou a alte·ração do art. 1.0 do projeto, a fim de ressalvar a
hipótese de reflorestamento, por já disciplinada em instruçáo do
mDF, e incluir a região Centro-oes~e na abr:angência do projeto.
A Comissão de Finanças acolheu a sugestão, inclusão da região
c-entro-Oeste, nos termos da emenda que apresentou, recusando
aceitação à exclusão pretendida para os casos de reflorestamento.
Como base de seu entendimento, alegou que a norma legal teria
mais sentido de permanência do que a inserta em simples restrição. normativa de órgão federal. Verifica-se, portanto, que a Emenda n.O 2-CF con.sul:istancia os mesmos objetivos da Emenda n.O
1-CE, contudo, em condições de maior estabilidade para a medida
constante da norma jurídica.
Já as Emendas n.os 3 e 4, de P~enário, que receberam pareceres favoráveis das Comjssões de Constituição e Justiça e Agricultura, visam a adequar certas implicações do projeto aos .seus objetivos mais •especificas, mediante interpretações do texto dos arts.
1.0 e 3.0 do projeto.
Assim sendo, opinamos pela aprovação das Emendas n.os 2-CF,
3 e 4 de Plenário.
Sala das Comi.ssões, 22 de outubro de 1981. - José Richa,
Presidente - Benedito Canelas, Relator - Alberto Silva - José
Fragelli - Luiz Cavalcante - Arno Damiani - Bernardino Viana.

PARECER N.o 1.053, DE 1981
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Raimundo Parente

Por haver recebido duas em-endas em Plenário, ambas subscritas pelo eminente Senador Murilo Badaró, retoma a esta Comissão o Projeto de Lei do Senado n.o 100, de 1981, que "fixa em 5%
(cinco por cento) a área agricultável, nos projeto<; pecuários e
agrícolas, inclusive os integrados a projetos industriais, e os de
reflor-estamento, localizado.s 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 providências".
ft..s roeferidas ·emendas de Plenário, de n.os 3 e 4, visam: a primeira, a acrescentar um parágrafo ao art. 1.0 , a fim de preservar
da obrigatoriedade a que se reporta 'aquele preceito os projetos já
em .andamento ou em fase de execução; a s:egunda, a dar ao ·art.
3.0 nova redação, objetivando tornar apenas prioritária - em vez
de obrigatória - a comercialização das safras na respectiva região
produ~ora.

As Comissões de Constituição e Justiça, Agricultura e de Eeonomia. já se manifestaram pela aprovação das referidas emendas
e, ainda, pelo acolhimento da Emenda n.O 1-CF e pela rejeição da
de n.0 1-CE.
De fato, a abçrdagem que os citados órgãos técnicos desta
Oasa fizeram sobre as alterações propostas .ao projeto convencenos da oportunidade e conveniência das emendas de Plenário, à
vista da adequação que imprimem aos aspectos a que se referem.
Assim sendo, manifestamos nossa posição favorável às. Emendas n.o.s 2-0F e 3 e 4 -de Plenário, mantida a rejeição da Emenda
n. 0 I-CE.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1981. - Gabriel llíerm.es,
Presidente em exerclc!o - Raimundo Parente, Relator - Bernardino V'tatta. - !Martins Filho - Jooé Fragelli ,_ Amaral Peixoto Ahnir Pinto - Lourival Baptista - José Lins.
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PARECERES N''s 1.054, 1.055 E 1.056, DE 19Kl

Sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 248, de 1979, que
••regulamenta o exercício da profissão de ''maitre" e garçon e dá outras providências".
PARECER N. 0 1.054, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Bernardino Viana

De autoria do ilustre Senador Itamar Franco, o Projeto sob
exame regulamenta a profissão de garçon e umaitre .. e dá outras
providências.
2. Na Justificação, arrazoa o Auto.r: "numa época em que,
no nosso País. as profissões estão sendo gradativamente regulamentadas em lei, o que é perfeit·amente justo e imprescindível
numa sociedade civilizada, os garçons e "maitres", lamentavehnente, ainda não possuem um instrumento jurídico disciplinador do
exercício de sua profissão".
3. O projeto contém 13 (treze) artigos.
O art. 1.0 institui o reglstro obrigatório dos garçons e ''tnaitres", enquanto o art. 2. 0 enumera os document,os necessários à sua
efetuação.
O art. 3. 0 prevê punição pr.ra quem a-dmita garçon ou "maitre"
não registrado. O art. 4.0 fixa o salário mínimo profissional. Os
arts. 5.o e o 6.0 prevêem a percepção de gorjeta, o 7.o estipula a
jornada de trabalho, o 8.0 o ad!cional por trabalho noturno, o g.o
o adicional por serviço externo, o art. 1.0 ·considera penosa essa atividade, para efeito de aposentadoria especial.
4. O art. 4.0 do Projeto, como visto, fixa o salário mínimo
profissional. Embora não haja 'impedimento jurídico-constitucional
qua obste o estabelecimento legal tle piso salarial profissional, existindo, inclusive, alguns poucos precedentes na legislação brasileira,
- como é o caso da Lei n.o 3. 999/61 (médicos) e da Lei n. 0
4.950-A/66 (Engenheiros), por exemplo - a doutrina e a política
predominantes no particular vêm se pronuncifmdo invariavelmente pela maior vantagem do salário profissional decorrente de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Já o art. 10 pretende considerar penosa a profissão de ''maitre"
e garçon, para efeito de aposentadoria especial. Existe ai uma quebra de sistemática jurldica, pois o art. 9.0 da Lei n.O 5.890/73 defere ao Poder Executivo a competência para considerar pe-nosas, insalubres ou perigosas quaisquer atividades profi.~sionals, para efeito de aposentadoria especial. Por conseguinte, só após prévia alteração daquele dispositivo poderá o legislador reingressar nessa
área, sem injuridicidade.
Quanto aos arts. 10, 11, 12, e 13, hã. que dar-lhes numeração
cardinal, para harmonizá-los com a técnica legislativa..
5. Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto, por constitucional, jurídico, regimental e conforme n técnica legislativa,
com as seguintes emendas:
EMENDA N. 0 1-CCJ
Elimine-se. o artigo 10, renumerando-se os subseqüentes.
EMENDA N.0 2-CCJ
Dê-se aos· arts. 10 11 e 12 a numeração cardinal.

Sala das Comissões, ·1o de outubro de 1979. - Henrique de La
Rocque, Presidente - Bernardjno Viana, Relator - Leite Chaves
- Nelson Carneiro, com restrições - Moacyr Dalla - Almir Pinto
- Amaral Fur1an - Murilo Badaró.
PARECER N. 0 1.055, DE 1981
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Raimundo Parente

De autoria do ilustre Senador Itamar Franco 0 presente projeto objetiva regulamentar o exercício da profissa::: J.e "maítre" e
"garçon" e estabelecer outras providências.
A douta Comissão de Constituição e Justiça, apés análise dos
artigos que compõem o projeto, detectou a injuridicidade do art.
10, aprovando a proposição com as Emendas de n.O 1, que elimina
o -art. 10 e renumera os subseqüentes, e de n.0 2, que aplica a numeração cardinal aos arts. 10, 11 e 12, consoante a melhor técnica legislativa.
Na justificação, enfatiza o ~utor: "Os "garçons" e os "mait.res",
até àQ.ui desprotegidos e sem amparo de uma lei protetora de seus
direitos, vêm-se numa posição de extrema insegurança, intranqüllos e sem força, como classe, para reivindicarem seus legítilllos interesses".
A Confederação Nacional da Indústria, através do seu OFGAL-M-59-0456, apensado ao projeto, manifesta seu ponto de vista contrário ao projeto. alegando: ~<A regulamentação de uma no ...
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va profissão não pode destarte 1 • .::.erVir de· instrumento para a criação de privilégios de certos trabalhadores em relação aos dema!l;,
sob pena de afronta aos principies constit11clonals de ig11!lldade dr.
todos perante a lei. .. ", e, mais adiante.: ".- .. é fácil imaginar o
distúrbio decorrente d~ wn sistema rlgido de salários por categQrias de trabalhadores~ imposto por lei, que se tornará ainda mais
grave com· a criação de privilégios para- uma determinada classe.
Ademais, não há qualquer razão de· higiene ou- segurg,nç:a de trabalho que justifique a redução da jornada normal de oito horas, a
que está sujeita a generalidade dos trabalhadores, ou a elevação
do percentual de remunerS..ção 'das 'b:or~ extraC?tdill;árias".
Institui-se, assim, uma discriminaçãO Salarial m·esmo entre
empregados assemelhados, com os que recebem gorjetas pela prestação de serviços ao público nos postos de gasolina, barbeaiiás, sà.Iões de beleza, saunas -etc .• op.de ela é pr~xe internacional.
Vale, ademais, ressaltar o pensamento e ensinamento do ilustre mestre Arnaldo Sussekind (Instituições de DM'eito do Tral>alho, Vol. 1, pãg. 436), quandç diz:
"Gorjeta compulsória - não é, portanto gorjeta; é salário estipulado em percentagem, correspondente à participação nas entradas."
Cremos que o presente projeto cria um privilégio profissional e
discrimina agen ~s da mesma classe ·e tra,balhadores. assemelhados,
razão por que opinamos pela sua rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publi·
cação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l'í'-Secretârio.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 1980. - Jilelson Carneiro,
Presidente Raimundo Parente, Relator - Moacyr Dalla - Aloysio
Chaves - Eunice Michiles.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores: Mais cedo do que se presumia, a equipe dos famosos cardiologistas da Cleve/and Clinic, tendo à frente os doutores William
Sheldon, Irving Franco e Floyd Loop, deu por encerrada a série dos variados
e complexos exames a que o Presidente João Figueiredo foi submetído, depois que a cineangiocoronáriografia demonstrou a inexistência de lesão grave, que por ventura recomendasse a necessidade de tratamento cirúrgico.
A rigorosa reavaliação cardiológica do Presidente João Baptista Figueiredo, evidenciou um estado clínico satisfatório, e que são mUito lisonjeiras as
suas atuais condições, afastados os perigos de complicações posteriores, desde que o Chefe da Nação obedeça às recomendações inerentes do controle
das conseqüências típicas dos acidentes cardiovasculares.
Depois de ressaltar o bom tratamento que o Presidente recebera no Brasil, os cardiologistas da Cleveland Clinic recomendaram um permanente controle da pressão alta, redução dos níveis de colesterol e do excesso·de peso,
restrição de calorias e gorduras de origem animal, exercícios físicos adequados e, principalmente, a .. erradicaÇão definitiva do hábito de fumar," que, na
opin-ião do Doutor William Sheldon é o fator mais perigoso no conjunto dos
que contribuem para a maior gravidade do problema.
Acentuando que o Presidente João Baptista Figueiredo estã muito bem,
recuperado, e fora de qualquer perigo, o Doutor Wiliim Sheldon enfatizou a
necessidade de redução de peso e, sobretudo, a .. necessidade de não voltar a
fumar".

PARECER N. 0 1.056, DE 1981
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador Raimundo Parente
Em exame o Projeto de Lei do Senado, de iniciativa do emi-

nente Senador Itamar Franco, que .regulamenta o exercicio da
profissão de •'maitre" e garçon e dá outras providências.
Justificando a proposição, salienta o autor:
_ '(Numa épo'Ca em que, no nosso Pais, .as profissões estao sendo gradativamente regulamentadas ·em lei, o que é.
perfeitamente justo e imprescindível numa sociedade civilizada, os garçons e j'maitres", lamentavelmente~ ainda
não possuem um instrumento jurídico disciplinador do
exercício de sua profissão.

Tal lacuna em noss& legislação, imperdoável sob todos
os aspectos, não poderia, de forma rug1lma, perdurar por
mais temro; notadamente na área trabalilista, onde, por
suas de!lcadas e especiais ímp!ícações, os reflexos negativos se fazem mais presentes.
A par disso, ou seja, a omissão ou a inexistê;nçia de um
diploma legal que venha regularizar esta Importante categoria profissional, há que se sensibilizar também o legislador, para os fatores sociais e humanos - talvez os mais
essenciais que envolvem a questão."
A douta Comissão de Constituição e Justica Considerou o pro.:.:
jeto constitucional e jurídico, oferecendo duas emendas, para ajU.stá-:Io à técnica jurídica.

_ .Jii._ a Comissão de Legislação Socl!ll manifestou-se pela reje!çao, por entender que o projeto cria priv)légio profissional e discrimina agentes da mesma classe e trabalhadores assemelhados.
Entendemos que à discriminação salarial entre 'jmaitres" e
garçons, empregados de tarefas assemelhadas, com outros trabalhadores que percebem gorjetas effi razão de serviços prestados ao
públíco nos·postos de gasolina, saunas, barbeanas etc., não deve
ser instituída.
Sob o aspecto financeiro - competência regimental da comissão de Finanças -:- é de ressaltar que a fixação de piso salarial
pam "maitres" e garçons implicará em difi'Culdades para os empregadores, privilegiando essas duas atividades em relação aos demais servidores de um mesmo estabelecimento comercial.
Destaque-se ainda a ihe:s:istência de razões de segurança ou higiene do trabalho para recomendar a redução_ da jornada normal
de trabalho __ oito horas - a que se subordinam os trabalhadores
em geral.
Não prOcede, também, o aumento do percentual para retribuir
horas extras, o que causaria séria discriminação.
&nte as razões alinhada~. conclulmos pela rejeição-do projeto.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1981. - Gabriel Hermes,
Presidente em exercício - Raimvndo Parente, Relator - Bernardino Viana. - José Frangelli, contrário - José Lins - Lourival
Baptista - Almir Pinto. - Amaral Peixoto - 1\-la.rtins Filho.

Ê lido o seguinte

REQUERIMENTO No 36i, DE 1981
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 2J3; do Regimento Interno, requeiro à transcrição,
nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia, do Senhor Ministro da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Délio Jardim de M~l.tos, referente ao '"Dia do
Aviador," e por serem assuntos que se complementam, também a transcrição
da Saudação feita pelo Ministro do Exército, General de Exército, Walter Pires Carvalho de Albuquerque e o agradecimento do Ministro da Aeronáutica,
durante as comemorações, na Base Aérea de Brasília, no último dia 23 de outubro.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1981. - Lourival_ Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalcrne)- O requerimento que vem deve
ser lido será publicado e submetido ao exame da Comissão Diretora, nos termos do § 1'1, do art. 233, do Regimento Interno.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista.

Senhor Presidente:
Associo-me ao júbilo e à sensação de alívio do povo brasileiro, no momento em que o Presidente João Baptista Figueiredo de regresso à Pátria,
dentro em breve reassumirá as suas atividades normais, na plenitude de sua
capacidade biofísica e mental.
O acidente cardiovascular qUe, por assim dizer, traumatizou a Nação,
como episódio inopinado, deixando-se perplexa em face das suas conseqüências imprevisíveis, levou-me a esta tribuna, no dia 21 de setembro de 1981,
quando, tecendo considerações sobre o traiçoeiro vício do fumo, renovei as
advertências que, a respeito, venho formulando em benefício da saúde e da
integridade biopsíquica do nosso povo.
O acontecimento deve servir como uma dramática lição para os qUe persistem na dependência de um hábito pernicioso, e ainda não se convenceram
da periculosídade do excessivo consumo de cigarros.
Vale a pena ler com atenção que merece, o Relatório Sumário do Doutor
William Sheldon, divulgado pelo Estado de S. Paulo, em sua edição de
quarta-feira, 21 de outubro de 1981, documento cuja incorporação a.o texto
desfe breve pronunciamento, solicito neste momento.
O documento é tranqUilizador, quando assegura perspectivas favorâveis
de recurperação integral, sem necessidade de qualquer tratamento cirúrgico.
Mas, o ponto que merece a mais ampla divulgação possível, é o que serefere à "abstinêltcfa do fumo" como précondição para a plenitude da recuperação colirnada.
Retornou sexta-feira, dos Estados Unidos, o Presidente João Baptista
Figueiredo, a quem, como eu, todos os brasileiros estão formulando votos no
sentido de, deixando de fumar, de uma vez por todas, proporcione à Nação
que o respeita, estima e admira, um alto exemplo.
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Exemplo que poderá contribuir para que os 25 milhões dos nossos inveterados fumantes, vitimados pelos nefastos efeitos do tabagismo, reflitam e.
gradualmente reduzam, o consumo abusivo dos cigarros.

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex' permite um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, eminente Senador Jorge K a lume.

O Sr. Jorge Kalume- A. propósito do discurso que V. Ex' está pronunciando, nós também estamos felizes, satisfeitos mesmo com o retorno do Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo ao nosso Brasil. Há poucos dias,
líamos, na Folha de S. Paulo, que recortamos para oferecer a V. Ex', que é o
campeão de combate ao tabagismo._ Diz a nota:
Fumar não
O Presidente Figueiredo volta ao Brasil com uma recomendação peremptória: jamais voltar a fumar.Mais uma vez se evidencia a correlação fumo-enfarte.
Eram estas as considerações que eu queria trazer a·v. Ex•.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex•, nobre Senador
Jorge Kalume. V. Ex' é um dos generais deste combate, V. Ex• é um daqueles
que muito tem ajudado, desde o primeiro pronunciamento que aqui fizemos,
há meses, há quase um ano, de combate ao víciO de fumar. E V. Ex•, como o
eminente Senador Almir Pinto, o Senador Bernardino Viana e outros Senadores aqui desta Casa ...
O Sr. Jorge Kalume -

Alexandre Costa.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- O Senador Alexandre Costa vai deixar de fumar. Está diminuindo, não pode largar de vez, mas vai deixar de fumar. O prezado líder Senador Evelásio Vieira, que todos nós estimamos,
também é outro que está diminuindo com o cigarro. E eu espero que, até o
fim do ano, ou no próximo, deixe de fumar. Não preciso falar no Senador
Henrique Santillo, consagrado médico e eficiente Senador, é um Senador que,
hoje, com a mocidade que ~!presenta, no dia ein que deixar de fumar, vai ficar
ainda mais disposto para o trabalho. Não quero falar no Senador Mauro Benevides: é um daqueles que combate o vício de fumar. E também o nobre Senador Itamar Franco, que está presente. Em síntese, somos 47 que não fumam, para vinte fumantes.
Desses 20 fumantes, muitos estão deixando de fumar e espero que na
próxima legislatura, quando os nossos trabalhos forem abertos, neste plenário não se_ fumará mais. Tenho certeza de que o nosso projeto de resolução
será aprovado,- e que os nossos fumantes deixarão de fumar, o que concorrerá para o interesse da própria saúde.
O aparte de V. Ex'!- muito faz com que este meu pronunciamento seja enriquecido.
Antes de encerrar, Senhor Presidente, este pronunciamento, desejo ainda, solicitar a incorporação de dois artigos do itustre jornalista Carlos A.
Ounshcc de Abranches publicados no Jornal do Brasil. de 10 de dezembro de
1980 e 17 de junho de 1981, intitulados "Fumo desafia Governo" e .,A luta
contra o Tabagismo", aSsiin corno o trabalho do Professor Doutor Manoel
Ximenes Neto, cirurgião de tórax do Hospital de Base, publicado no Jornal
de Brasilia, de 13 de setembro de 1981, "Porque fumar e como parar".
Parafraseando os slogam. das multinacionais do vício- "a decisão inteligente é deixar de fumar, porque a verdadeira preferência nacional, é a saúde.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/)
(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:)
Estado de S. Paulo. 21 de outubro de 1981.

A íntegra do relatório divulgado ontem pelo doutor WiHiam Sheldon é a
seguinte:
"Após exames preliminares realizados no domingo, dia 18 de outubro de
1981, o presidente foi submetido a uma arteriografia coronária na segundafeira, dia 19 de outubro. O processo foi realizado sem _quaisquer problemas.
Tendo por base as informações _obtidas, as seguintes conclusões e recomendações foram submetidas ao presidente:
uo ataque cardíaco que o presidente sofreU -no dia 18 de setembro de
1981 pode ser atribuído a uma obstrução completa da artéria coronária direita no seu terço médio. O dano resultimte está localizado no aspecto diafragmático do ventrículo esquerdo. As demais porções do coração demonstram
uma função normal, e o suprimento de sangue para o resto do coração provido pela artéria coronária esquerda c as suas ramificações, é normal. Estas ramificações não mostram lesões obstrutivas significantes. O efeíto prático
sobre o desempenho cardíaco total é um dano moderado.

Terça-feira 27 5799-

'"Com estas conclusões, os drs. Loop, Franco e eu mesmo calculamos
que o presidente terá uma recuperação normal do seu ataque cardíaco, que as
suas perspectivas para o futuro são favoráveis e que um tratamento cirúrgico
não é necessário.
"Nós aconselhamos a que ele aumente gradativamente as suas atividades
e esperamos que seja capaz de reassumir os seus deveres oficiais no decorrer
do próximo mês. Ele deverá ser capaz de retomar todas as suas atividades
normais, inclusive os exercícios físicos regulares, dentro de dos ou três meses.
Aconselhamos um programa de controle de peso. abstinência de fumo, medicamentos profiláticos conforme indicaçãO~ e exames rotineiros periódicos
para a avaliação dos progressos.
"Seus exames serão encerrados hoje com um teste básico de exercícios e
com um '"thallium perfusion Scan" do coração (uma exploração da circulação do coração através de radioisótopos), exercícios e com um "thallium
perfusion Scan" do coração, cujos resultados servirão de base para um futuro
acompanhamento do caso."
Jornal do Brasil, lO de dezembro de 1980.
FUMO DESAFIA GOVERNO

Carlos A. Dunshee de Abranches
A Câmara dos Deputados, por sua Comissão de Saúde, revive periodica-

mente o problema dos males do tabagismo e suas conseqüências deletérias
para o pOvo brasileiro. Somos hoje uma nação de jovens cujo futuro, cada dia
mais, fica exposto à propaganda do fumo, ante a inércia governamental; tanto do Poder Legislativo como do Executivo.
Ainda agora desfilaram perante uma mesa-redonda, constituída por
aquele órgão especializado do Congresso Nacional pessoas idôneas que repetem os conhecidos argumentos em favor da urgência de lei federal que coloque -o Brasil ão lado dos países civilizados, onde medidas efetivas estão enfrentando o pdoer econõmico das empresas exploradoras da indústria tabag:ista.
Calcula-se que. aqui 22 milhões de pessoas, com mais de 15 anos de idade, fumam maís-ae -130 bilhões de" cigarros Por ano, cuja venda faz prosperar
seus fabricantes, de tal forma, que eles já se preocupam em diversificar seus
investimentos para deSviar a atenção pública.
Como em outras partes, nossos produtores de cigarros argumentam que
contribuem anualmente para os cofres públicos com 100 milhões de cruzeiros, mas essas cifras Só-iludem oS ingênuos. Na verdade, representam apenas
uma parte do preço pago pelos fumantes para alimentarem o seu vício, pois
outra parte substancial vai para os bolsos dos administradores e acionistas
das empresas tabagistas, dos quais muitos são estrangeiros.
Por maior que seja, porém, a contribuição recebida pelos cofres públicos, ela nunca poderú justíficar, moral e socialmente, que o Estado se associe
à exploruçi:ío de atividade tão nociva à saúde públíca. Seria o mesmo que pretender legalizar a exploração do lenocínio, mediante, a contribuição de um
impoMo altamente lucrativo para o Fisco.
O Deputado Euclides Scalco (PMOB- PR) denunciou que, no Brasil,
as companhias produtoras de cigarro já estão até se beneficiando de incentivos governamentais, pois a elas é facultado o prazo de seis meses para recolher o ICM c !PI, o que permite que as importâncias recebidas dos contribuintes, antes de recolhidas às repartições fiscais, sejam investidas por aquele
prazo cm operações no mercado de capitais.
Lamentavelment~. porém, a ação da Câmara e do Senado, como um dos
Poderes da República aos quais compete dotar este País da urgente legislação
antitabagísta, não tem passado desse ameno exercício de debates com médicos. cientistas e assistentes sociais, apesar da dezena de proposições sobre tal
matéria, que dormem nas gavetas das duas casas do Congresso.
Umas versam timidamente sobre proibição da propaganda do uso do tabaco, outras se limitam a pedir a inclusão, nos maços de cigarro, de uma advertência sobre os riscos que seu consumo acarreta para a saúde_ Um terceiro
grupo propõe a proibiçi:ío de fumar nos meios de transportes e outros lugares
públicos, inclusive em aviões.
Na maioria, essas proposições são imperfeitas, o que nos tem levado a
pedir. há anos, desta coluna, que o Executivo tome a iniciativa de encaminhar
ao legislativo, em substituição a tais proposições, um projeto realista e eficiente que caberia ao Ministério da Saúde elaborar.
Até hoje, porém, nada_ aconteceu de prático. Apenas, pela primeira vez
no Brasil. um ministro da Saúde tocou na chaga do fumo referendando, através do Jumal do Brasil. a advertência da OMS, lançada no último 7 de abril,
Dia M undíal da Saúde t980:- ''Fumo ou Saúde- a escolha é sua''. Melhor
seria dizer, 1.1videz de lucro ou vidas humanas salvas.
De qualquer forma, é injustificável a demora do Legislativo federal em
concluir a trufnitaçiio desses projetos apresentados, nos últimos anos, com o
objctivo de combater o uso do cigarro e similares.
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Mais estranha ainda é a atitude passiva dos políticos, porque elesjã perceberam que a massa dos brasileiros estã conscientizada das conseqüências
do fumo e das prerrogativas de cada -indivíduo de não mais submeter-se ao
arbítrio dos que não se pejam de cultivar o próprio vício público, com dano
para o próx"imO,A sociedade de consumo em que vivemos consagrou uma concepção de
liberdade individual, dCntfo da qual é imperiOso cOnciliar o comportamento
de cada um com os direitos dos demais. Assim, o mandamento "não poluirás", do novo decálogo da nossa era, precisa ser entendido e desdobrado em
várias modalidades. Ele deve abranger, desde a grande poluição, que ameaça
ultrapassar fronteiras e comprometer a atmosfera terrestre, os oceanos e os
continentes como um todo, até a pequena poluição, que afeta a esfera da vida
de cada indivfduo.
A indústria tabagista e os fumantes procuram ignorar, por comodid.ade e
egoísmo, a presença dos demais seres humanos, em locais em que todos têm
necessidade ou direito de estar, tais como salas de trabalho, oficinas, meios de
transporte, lojas de comércio, repartições públicas, casas de diversões e tantos
outros. A fumaça do cigarro, charuto ou cachimbo dos fumantes, mesmo em
locais ou veículos abertos. alcança os circunstantes que não podem evitar, no
ato da respiração, os resíduos tóxicos que ficam flutuando no ar, em maior ou
menor concentração, conforme a capacidade de! renovação do ambiente.
Mesmo sem falar nos casos graves de asmãticos e alérgicos ao fumo, os
indivíduos que habitam as grandes concentrações urbanas, para as quais cada
dia mais converge a -nossa população, são constra,ngidos a aspirar, diariamente, elementos tóxicos que, além de desagradáveis para os não viciados, afetam
a saúde.
Estudos recentes revelaram que, en certas circunstâncias, a simples ingestão continuada da fumaça pelos não fumantes corresponde ao efeito de
haver fumado efetivamente um ou dois cigarros, sendo assim mais nociva do
que se supunha, porque contribui para agravar cert s afecções das vias respiratórias. Os pulmões de um não fumante são tãr ~rejudicados com a exposição crOnica a uma atmosfera onde se conSome tabaco, como se a pessoa fumasse meio maço de cigarros por dia. Impõe-se, por isso, uma ação legislativa, com todos os níveis de Governo, em defesa do não fumante, além das medidas de reeducação dos viciados.
Difícil compreender por que seremos obrigados a tolerar a falta de educação dos infelizes que nào têm força de vontade de privar-se de provocar a
combustão cancerígena do tabaco, enquanto os seus semelhanteS não viciados ingerem alimentos ou procuram divertir-se.
JornaÍ do Brasil, 17 de junho de 1981
A luta contra o tabagismo
Carlos A. Dunshee de Abranches
A ação dos poderes públicos, nos Estados Unidos, contra o tabagismo,
começou praticamente em 1964, quando o__S_u_rgeon General, a maior autoridade governamental em matéria médica, proclamou que o fumo do cigarro
era perigoso para a saúde dos fumantes.
A lei federal obrigou então os fabricantes de cigarros a imprimirem, em
todos os maços, um aviso contendo essa advertência, e posteriormente foi
proibida toda a propaganda desses produtos no râdio e na televisão.
Segundo o último relatório da Comissão Federal de Comércio (FTC), de
1964 a 1978 o consumo de cigarros-decaiu de 42% para 3_3% apesar do crescimento da população.
Esse decréscimo ainda não satisfaz porque, ao contrãrio do que se esperava, o número de jovens qUe íumam aumentou proporcionalmente ao conjunto da população. Por outro lado, as pesquisas revelam que um de cada três
adultos, nos Estados Unidos da América, negam saber que o fumo cause moléstias do coração e que uma em cada cinco pessoas ignora que o tabagismo é
o principal fator do câncer do pulmão.
A evidente ineficácia das normas vigentes na luta contra o tabagismo levou a FTC a propor ao Governo Federal que os discretos avisos estampados
nos maços de cigarros, em letras minúsculas! sejam aumentados de tamanho e
digam claramente que o fumo causa câncer e ataques do coração. Foi recomendada ainda uma vigorosa campanha educacional.
Chegou a ser contratada a produção de dois comerciais para a televisão e
vários posters para serem colados nos locais destinados à publicidade, condenando o uso do cigarro e desencorajando a prática desse vício, tido por elegante, principi.timente entre os jovens.
Nesses anúncios de TV e posters publicitários apareceria a popular atriz
e jovem modelo Brooke Shields ridicularizando o hábito de fumar e chamando os fumantes de "perdedores de encontros".
Infelizmente, tais projetes, iniciados na administração Carter, serão retardados, porque o novo Governo considerou que a artista escolhida era uma

figura Controvertida e por isso não seria a pessoa ideal para esse tipo de publicidade educativa.
Em compensação a Associação Médica Americana CAMA), depois de IS
anos de luta interna, aprovou em sua última convenção, realizada em Chicago, uma resolução pela qual pede às autoridades federais que suspendam o
subsídio dado à indústria tabagista, da ordem de 60 a 80 milhões de dólares
anuais, que s1io justificados como necessários para proteger os agricultores
que fornecem a matéria-prima de tal indústria.
O argumento que prevaleceu entre os 283 delegados presentes à convenção da AMA, representando mais de 40% dos médicos norte-americanos,
foi que o tabagismo era a principal causa evitável dos óbitos ocorridos nesse
país, custando anualmente 320 mil vidas de pessoas vitimadas por moléstias
relacionadas com o vício do fumo.
'Qepois que cessou a controvéisia sobre os malefícios decorrentes de tal
vício, outras legislações também proibiram a propaganda do cigarro pela TV
e rádio e obrigaram os fabricantes a imprimir, nos respectivos pã.cotes, a declaração de que ele é nocivo à saúde.
Não demorou que surgissem no Brasil defensores da adoção de medidas
similares e vários projetes-de lei foram apresentados ao Congresso Nacional.
A tualmente, existe entre os brasileiros pleno consenso sobre a necessidade de
restringir a prática do fumo e proteger as novas geraÇões contra as conseqüências devastadoras desse vício, sustentado por uma indústria altamente
lucrativa, graças aos mais sofisticados meios de propaganda comercial.
No entanto, aquilo que poderia parecer uma meta fácil de alcançar no
campo da saúde pública, não produziu ~feito em nosso país, enquanto outros
povos já começam a se beneficiar do declínio do consumo de cigarros, provocado pelas medidas restritivas adotadas nos respectivos territórios.
Em nenhum desses países as medidas restritivas resultaram exclusivamente de iniciativas do Executivo ou do Legislativo. Nos Estados Unidos,
-desde o século passado que associações cívicas combatem o tabagismo. Em
1966, John Banzhaf, um jovem e brilhante advogado, diplomado pela Columbia University, fez a representaÇão contra a propaganda dos cigarros e requereu que lhe fosse assegurado o direito de apresentar gratuitamente nas estações de TV e râdio dedicadas a tal propaganda os argumentos contra a prática do fumo. Foi dessa iníciativa que resultaram as medidas antitabagistas
acima citadas.
No Brasil, apesar da boa intenção dos autores dos diferentes projetas
apresentados à Câmara e ao Senado, nada se obteve ainda, por duas razões
principais. A primeira é a falta de coordenaç1io e planejamento dos esforços
imprescindíveis para alcançar o objetivo visado que não se obterá sem uma
mobilização de todas as camadas da população. Talvez a mais importante delas será a mocidade, sabido que cerca de 50% dos brasileiros têm menos de 25
anos. Eles serão os maiores beneficiários da legislação antitabagista e dessa
faixa etâria deverão sair os mais eficientes batalhadores de tão meritória causa.
Outro motivo de insucesso tem sido a defeituosa formulação técnica dos
projetes de lei e de outras proposições divulgadas pela imprensa, com idêntico objetivo, como temos assinalado em vários artigos nesta coluna.
Insistimos, portanto, que cabe ao Ministério da Saúde nomear uma comissão competente para elaborar um bom projeto de lei orgânica, de combate
ao tabagismo, por todos os meios apropriados.
Jornal de Brasília, 13 de setembro de 1981
Por que fumar e como parar
Manoel Ximenes Netto
"Não existe uma maneira niâgica de todos pararem de fumar. Mas existem muitos meios eficientes. Se na primeira tentativa você não conseguir parar, desista de fumar, de novo e de novo". Um ex-fumante.
O llábitO de fumar, a .. doença tabágica", é uma enfermidade da juventude. Os inquéritos mostram_ que 30 a 60% dos jovens aos 15 anos de idade jã
são fumantes. Os dados da América Latina, informam que mais de 50% dos
homens e 20% das mulheres são viciados ao cigarro:
As justificativas que as pessoas freqüentemente dizem porque fumam são
as seguintes, e na ordem de importância: (a} fumo a fim de manter-me alerta
psicologicamente; (b) aumento da energia física e mental; (c) a sensação de
manipular alguma coisa nos dedos; (d) sensação de prazer e um estado de
bem-estar; (e) diminuição das tensões~ redução dos sentimentos de ansiedade,
raiva, vergonha, etc.; (f) o vício do fumo, a adição psiCOlógica ao fumo; (g)
automaticidade.
A maioria das pessoas que fumam pensam em parar, em desistir do hãbito, do vício. Elas têm a certeza de que o cigarro ameaça siua saúde, dão mal
exemplo aos filhos, incomoda os não-fumantes, é um ato de má educação e
além de tudo, custa dinheiro.
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Se você está pensando em desistir do fumo, faça um exame mental e veja
onde você se enquadra, que tipo de fumante você é e abaixo vamos ajudá-lo
como fazê-lo.
Se o fumo lhe dá prazer psicológi-co e aumento de energia, você terá que
encontrar um substituto, como por exemplo exercíciO físico, andar, nadar.
Nessa oportunidade você vai notar que a sua performance comparada com as
pessoas da mesma idade, estará bem abaixo da mêdia. Ao parar o seu vigor
tisico progressivamente aumentará e a sensação de cansaço precoce desaparece.
O tipo de fumante que gosta de manipular o cigarro, deverá achar um
outro objeto que faça o mesmo, um lápis, caneta, uma jóia, uma moeda, cigarro de plástico, ou o próprio desde que não seja acendido.
, Aqueles que fumam por real prazer, freqüentemente fazem uma análise
dos problemas do cigarro de forma honesta consigo mesmo e podem desistir
do vício~ Os substitutos mais usuais nessas circunstâncias são as atividades
sociais, beber líquido em abundância, atividades físicas.
Alguns fumantes encontram no cigairo urri elemento de apoio nos momentos de stress, de dificuldades einocionais. Talvez seja melhor para esses
indivíduos, parar de fumar, nas ocasiões em que as coisas vão bem. Se surgir
nova crise, o exercício físico, atividades sociais, beber bastante líquido, podem ajudar.
Nas pessoas que são psicologicamente viciadas, a necessidade de fumar,
se inicia quando apaga aquele que está aceso. Nesses casos, o indivíduo terá
que tomar uma decisão dura e irrevogável. Pode ajudar nesses casos, fumar
mais do que o usual por um dia ou dois, em seguida parar de uma vez. Provavelmente a pessoa terá uma sensação tão desagradável quando tentar fumar
novamente, que poderá desistir de uma vez e certamente não vai querer
submeter-se a esse tipo de sensação desagradável.
Os fumantes automáticos, acendem o cigarro, sem sequer pensar no que
estão fazendo. É necessário nesse tipo de viciado, alterar o reflexo condicionado. Pode diminuir progressivamente, alterando as circunstâncias em que
fuma. Por exemplo, após o cafê, em vez de acender o cigarro escove os dentes.
Outra maneira ê tornar bastante realista, a pergunta, tenho que fumar tudo
isso? Preciso deste cigarro? Ou fazer uma coleção dos ciga-rros fumados num
dia e meditar sobre aquele monte de cinzas contendo substâncias tóxicas qüe
foram inaladas de forma automática.
Para sumarizar e em mãneira Seqilericial, se você realmente deseja parar
de fumar observe o seguinte: faça uma lista das razões pelas quais você não
deve mais fumar. Faça uma aposta com o seu melhor amigo e marque a data
em que vai se livrar do vício; mude para uma marca que você ache desagradável; fume apenas a metade de todos os cigarros do dia; fume apenas nas circunstâncias mais-aesagradáveis; fume mais do que o usual nos dois dias que
antecedem a grande data; jogue fora todos os maços de cigarro, fósforos, isqueiro, cinzeiros.
Após desistir do vício, observe o seguinte: beba muita água e líquidos de
modo em geral, evite bebida alcoólica, café, manteriha algo em sua mão (lápis, caneta. clip etc.) e freqüente os lugares onde fumar ê proibido, inicie uma
atividade física nova.
Nos casos.de recisiva, de retorno ao hábito, evite todas as circunstâncias
que favoreçam ao vício, como por exemplo, mude seus hábitos que levavam
ao fumo, não tome café, troque por chá, ou lave os pratos ... celebre a data
mês a mês, até completar um ano.
A respeito do ganho de peso. A maioria das pessoas que deixaram o hábito não ganham peso, seja por que encontraram no exercício físico uma maneira mais saudável de disprender energia, ou porque estão preocupados
com, a aparência ffsica. Se houver realmente essa preocupação inicie uma dieta balanceada e bem dirigida.
(*)O Dr. Manoel Ximenes Netto é Professor Livre Docente, Cirurgião
de Tórax do Hospital de Base, Forças Armadas e Clínica Santa Lúcia e
membro titular do Colégio Brasileiro Internacional e Americano de Cirurgiões.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavr.a ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo, com uma mensagem congratulatória, simples na forma, porém
profunda na sinceridade de propósitos, homenagear as duas classes que, nos
dias 28 e 30- do corrente mês, comemoram suas datas: a do Funcionário Público e a do Comerciário, ambas merecedoras do nosso apreço e da nossa admiração, porque exercem uma atividade intermediária e fundamental em órgãos
oficiais ou privados, eXigindo probidade, presteza, elegância no trato, boas
rr:.anciras e disciplina.
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Antecipo esta palavra de estímulo e incentivo a funcionáriOs públicos e
comerciários, porque, nas datas em que os mesmos são homenageados, o Senado deixará de se reunir, exatamente em honra desses trabalhadores.
O Sr. Lourival Baptista -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JORGE KALUME- Pois não. Ouço, com muito prazer, o aparte de V. Ex", nobre Senador Lourival Baptista, eminente representante do Es-

tado âe Sergipe.
O Sr. Lourival Baptista- Eminente senador Jorge Kalume, associo· me,
neste momento, a homenagem que V. Ex• presta aos Servidores Públicos e
aos Com-erciários, - duas laborio_sas classes, que na verdade, trabalham em
benefício da Pátria e do povo brasile!iro.
O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador
Lourival Baptista, pelo seu aparte.
Efetivamente, aquele elenco de qualidades de que são portadores comerciários e furicionários, ê que contribui para tranqüilízar, tanto o chefe imediato, como a entidade a que servem, e em especial ao usuário. Podemos afirmar
que sobre os ombros desses servidores repousa o sucesso da entidade ou da
empresa onde estejam servindo. Não distingo a categoria da atividade porque
todos, do mais humilde ao mais graduado, dentro das suas limitações, prestam seus serviços. São como elos de uma corrente que, de mãos dadas. desempenham as tarefas a eles atribuídas.
Por isso, digo a V. Ex~s. meus eminentes pares, que são justas as leis instituídas para relembrar essas datas como homenagem de carinho a quem se
dedica ao desempenho de seus labores, ajudando-se e ajudando a Pátria.
Com o meu pensamento voltadO para esses abnegados patrícios, nesta
oportunidade de exaltação, levanto a minha voz, juntando-a às milhares de
vozes que entoam hinos de louvores aos funcionários públicos e aos comerciários do nosso País, muitos anônimos brasileiros nas trincheiras de trabalho
engradecendo o Brasil! E quantos, na longínqua Amazônia, nos mais remotos lugarejos até ignorados da nossa geografia. se encontram servindo com
entusiasmo, abnegação e especial zelo, dando tudo de si, no cumprimento dos
seus deveres.
Desejo, pois, que as alegrias dessas comemorações sejam o apanágio dos
dias futuros. Muito obrigado! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior, por cessão do nobre Senador Martins Filho.
O SR. LOMANTO JON!OR PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Traz-me à tribuna dois assuntos que considero de relevante importância
para o meu Estado, o Rio Grande do Norte. O primeiro deles trata do problema dos nossos professores, de quem recebi telegrama me participando o seguinte:
Da Cooperativa Central do Rio Grande do Norte Ltda.
Para o Senador Agenor Maria.
Senado Federal - Brasflia- DF.
Natal (RN), 20 de outubro de 1981.
Professores Rio Grande do Norte reivindicaram priorização
educação et educadores manifestada seguintes reivindicações: pagamento S'lfários e outros adicioii.ais atrasados, regularização e incorporação das 16 horas e integralização, publicado de todos os professores de "acesso" e-enquadramento, 20% (vinte por cento), de referência de classe, eleição de diretores de escolas, enfim a necessidade
de prioríz3r a educação acima qualquer programa governamental
face necessidades população. Obras de faixada, de cunho politico
eleitoreiro se sobrepõem atualmente a necessidade de 120.000 (cento
e vinte mil), crianças sem escolas et sem oportunidade participação
vida comunitária.
Solicitou ainda esta associação professores condicionamento
estado fins repasse recursos financeiros municípios seguintes: pontes
equiparação salarial professores municipais ao estado estabilidade
funcional e criação de regimento de carreira, acrescenta-se ainda reivindicações que são também nacionais como (décimo terceiro), salário e reajustes semestrais.
Saudações: Prof. Manoel D. de Lucena, Presidente APRN.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu acredito que o problema desses professores precisam ser resolvidos, de acordo com leis que possam traduzir o sentimenlo de equilíbrio c de justiça.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, se um professor de Universidade já ganha
pouco, ganhando sessenta mil cruzeiros mensais, o que pode se dizer de um
professor estadual percebendo trinta mil cruzeiros e ainda sem receber, em
dia, os seus vencimentos?
Quero dizer ainda, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que -os professores municipais, na maioria ganhando abaixo do salário mínimo-; mais de setenta por
cento dos professores primários da região rural, do interior dos municípios,
ganhando abaixo do salário mínimo ou seja abaixo_ de seis mil cruzeiros por
mês. E- uma distorção, Sr. Presidente, Srs. Senador_es, que não tem sentido: o
professor universitário gàõhando pouco, ganhando sessenta mil cruzeircs, o
professor estadual ganhando metade do pouco, trinta mil cruzeiros, e os professores primários da área dos municípios ganhando uma importância abaixo
do salário mínimo, ou seja, abaixo de seis mil cruze_iros.
Acredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que esta greve tem um fundamento de ser, e ela não podia, de minha parte, encontrar outras palavras~ senão em defesa de milhares de homens e mulheres que são os responsáveis pela
educação primária, secundária e superior da minha terra. Portanto, a minha
presença na tribuna, na tarde de hoje, tem como significativo apelar para o
Ministério da Educação fazer um exame, no sentido de ser estudado com profundidade o problema da greve dos professores do Rio Grande do Norte. Por
que como será o comportamento de centenas de milhares de famílias sendo os
seus filhos, no final do ano, impedidos de frequentarem as aulas, porque os
professores não têm como dar essa aula, em função não só dos baixos salários, como do salário atrasado que está sendo pago?
No telegrama, o professor Manoel de Lucena, Presidente da Associação
dos Professores, afirma que muitas obras de fachada estão sendo executadas
no Estado do Rio Grande do Norte e, no entanto, 120 mil crianças não têm
escolas, por falta de salas de aula. Com o registro desta problemática situação
na qual fica patenteado a necessidade imperiosa do Governo voltar as suas
vistas para a administração, de modo geral, e deixar de lado a política partidária.
O Governo não pode, Sr. Presidente e Srs. Senadores, querer fazer política partidária e fazer política administrativa ao mesmO tempo. Ora, pelo amor
de Deus" O Governo foi eleito para administrar o Estado. Se o Governo foi
eleito para administrar o Estado, ele não pode adminsitrar para o seu Partido! Ele tem que administrar o Estado para o povo como um todo.
O grande erro do Governo, Sr. Presidente, nestes últimos vinte riieses foi
lançar a campanha de 1982, ainda em 1980. O que se vê eSpalhado pelo Pais
afora são Governadores que, em vez de procurarem responder pelos seus encargos assumidos junto ao povo, estão· fazendo uma politicagem baixa e venal, querendo a qualquer custo continuar no poder. O poder pertence ao povo. O povo é quem sabe quem deve continuar no poder. A missão dos governadores é a de administrar o Estado voltado para o interesse geral! Não essa
politicagem baixa e venal que está aí desviando verbas, criando condições de
uma política eleitoreira de favores c querendo a qualquer custo que o seu grupo político possa continuar no poder.
Eu vejo, discutindo-se o problema do Rio Grande do Norte, ser abordado, não sei por que, o problema da Bahia; vejo o Senador Lomanto Júnior
com a sua preocupação por toda a Bahia e o Governador com a preocupação
de saber quem vai ser o seu substituto.
O grande problema, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é este: a preocupação
dos governadores não deveria ser a de fazer o seu substituto, a preocupação
dos governadores deveria ser a de pensar em fazer um bom governo, em fazer
uma boa administração, em ter as suas vlstas voltadas para o povo de um
modo geral, e deixar que o seu partido resolva o problema da política. Mas
um governador tomar a si a política partidária para querer fazer a qualquer
preço e a qualquer custo a política partidária, é prejudicar, não resta a menor
dúvida, de uma vez por todas, o Estado, em particular, e a Nação, de um
modo geraL

O Sr. Eve!ásio Vieira -

Permita-me V. Ex' um aparte?

O SR. AGENOR MARIA- Com o maior prazer.

O Sr. Evelásio Vieira- Eu tenho constantemente falado nesta Casa e em
outros locais que a região nordestina tem excelentes potencialidades, tem riq.uezas naturais formidáveis, tem, no homem nordestino, um grande potenCial, também. Mas o problema mais sérío do-NOrdeste, o grande entrave ao
~eu desen~olvin;cnto, em boa parte, é o baixo nível de instrução do seu povo,
e o seu baixo mvel cultural. E V. Ex', agora, apresenta um dado exato: num
E~tado como o Rio Grande do Norte, pequeno populacionalmente, 120 mil
c~mnças que nã:' podem estudar por falta de sàlas de aula. E_ preciso que se inVISta na educaçao neste País, particularmente no Nordeste. Na hora em que o
homem do Nordeste estiver habilitado a explorar as suas riquezas, o Nordeste será um grande Nordeste. Era esta a contribuição que tentava oferecer à
manifestação de V. Ext~, nesta oportunidade.
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O SR. AGENOR MARIA- Nobre Senador Evelásio Vieira, fico muito
grato pelo seu aparte. Mas, veja V. Ex' o que diz aqui mais uma Vez, o Professor Manoel B. de Lucena, quand0 afirma que:
Hobras de fachada, de cunho polítio eleitoreiro, se sobrepõem,
.atualmente, à necessidade de 120 mil crianças sem escolas e sem
oportunidades de participação na vida comunitária."
Ora, Senador Evelásio Vieira, reside aí a gravidade da situaçUo porque a
política partidária divide e bitola as pessoas. Porque, na minha compreensão,
o Governador de um Estado, o Presidente de uma República tem uma missão
definida: administrar. E a administração do País, e do Estado, de um modo
geral, deve estar acima do interesse da política eleitoreira. A política eleitoreira divide, condiciona e cd_a_essa situação que, infelizmente está sendo criada
no meu Estado, o Rio Grande do Norte. Crianças sem escola são crianças
despreparadas para o futuro. No final do Século XX, um rapaz que não sabe
nada porque nada aprendeu porque nada lhe ensinaram, será um parasita e,
um marginal. Milhões de pessoas espalhadas por esse País afora que estão
sendo criadas sem que lhes seja dada oportunidade de estudar são futuros
marginais.
Conseqlíentemente, a obra meritória, importante, patriótica, honesta,
oportuna, humana, é aquela de ensinar, de orientar a juventude. Mas não, Senador Evelásio Vieira: transfere-se o dinheiro para obras eleitoreiras e se deixam milhões de crianças jogadas à sua própria sorte.
O Jornal de Bras!lia traz uma nota a respeito da greve. São 16 mil professores da_ rede de ensino oficial em greve no Rio Grande do Norte, dos quais
uma grande parte, ou seja, mais de 5 mil ganham salário inferior a 6 mil cruzeiros. Senador Evelásio Vieira, o que representa hoje um salário de 5, 6 mil
cruzeiros por mês? Como podemos querer aceitar que um professor, dando 8
horas de aula, possa viver percebendo 6 mil cruzeiros por mês? E, como sabendo dessas distorções, ficarmos de braços cruzados? Mais de 6 mil professores percebem abaixo de 6 mil cruzeiros, uma grande parte, 30 mil cruzeiros,
e uma outra parte, ligada às universidades, também pouco, 60 mil cruzeiros.
Mas, veja V. Ex• as distorções: o professor universitário, 60 mil; o professor
secundário, da rede estadual, 30 mil; e o professor primário, responsável pelo
ensino rural, 5, 6; alguns municípios pagando até 1.200 cruzeiros por mês!
Não tem sentido, não tem cabimento, porque o professor da rede primãria
rural tem a mesma responsabilidade- talvez até maior do que aquele professor da rede estadual ou da rede federal - porque o professor primário da
zona rural vai lidar com crianças, e é a esse ensino que se deve dar preferéncia.
Diante dos fatos, aproveito a oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para ver se consigo despertar a atenção dos Srs. Governadores que estão
aí, pois eles alcançaram a curul governamental para administrar os seus Estados, para que eles administrem só o Estado e procurem fazer boa administração tendo em vista o interesse da comunidade como um todo. Larguem
política partidária, entreguem-na aos partidos, mas não queiram fazer política com o dinheiro do povo - pelo amor de Deus!- não queiram tira o dinheiro do funcionário, do professor, do trabalhador, da escola, da educação,
da saúde, para colocar na política e conseguirem, assim, numa política de
cambalhacho, iludir a opinião pública para continuarem, através dos seus parentes, no poder.

O Sr. Henrique Santil!o- Permite V.
O SR. AGENOR MARIA -

Ex~

um aparte?

Pois não, nobre Senador.

O Sr. Henrique Santillo- Eminente Senador Agenor Maria, gostaria de
me associar a V. Ex' e solidarizar-me com as suas palavras e solidarizar-me
também com as centenas de milhares de professores, de humildes professores
primários deste País, sobretudo de nossa zona rural, que ganham salário de
miséria, que não têm nenhuma assistência e que, em geral, são totalmente
desprotegidos e, quase sempre, recebem os seus minguadíssimos saláríos com
regulares atrasos, extremamente regulares e habituais atrasos. Enquanto isso
- e V. Exf. tem inteira razão- os governos estaduais, sobretudo, e o Governo Federal se esn:eram em construções de obras suntuosas de vultosos gastos,
vultosos custos. E bastante comum vermos, em vários Estados, autódromos
de luxo, estádios que exibem ricos monumentos de concreto armado, enquanto o funcionalismo mais produtivo que é o do setor educacional, se obriga,
com extrema dificuldade, às vezes, a fazer uma greve para receber o seu minguado salário. V. Ex~ tem inteira razão. Agora mesmo, acabo de ver que o
próprio Governo Federal gastou quase 400 milhões de cruzeiros, só com
publicidade das novas cédulas lançadas no mercado brasileiro. Veja a que
ponto chegamos, Excelência. Além disso, soube também que os gastos totais
com essas novas cédulas foram de mais de 8 bilhões de cruzeiros. E: neste país
que nós estamos, país dos contrastes, dos paradoxos, um país surrealista, um
país onde convivemos ao lado de um palácio de concreto armado, construído
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com o sacrificado dirlheiro público, centenas oU milhares de choupanas, ranchos de pau-a-pique, cobertos de palha, e de chão batido, onde existe o barbeiro, onde no córrego existe o schistosoma mansoni, para provocar a esquistossomose em milhões de brasileiros, a doença de Chagas noutros tantos milhões. V. Ex' tem razão e aceite, pOrt<into;-tXmbém eSte meu veemente protesto associado ao seu mais veemente protesto ainda.

nas ruas, em quebra-quebra, mas no convívio absolutamente normal com a
democracia, precisam t~mbém aprender que a derrota que sofreram no Congresso Nacional e que sofrerão também amanhã, por força da sua intransigência, é o maior sinal de que, finalmente, vozes como a de V. Ex• encontraram eco e fizeram transformar ã eScuridão nesse País na claridade da democracia.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Quero comunicar a V. Ex• que
chegamos ao final do Expediente. Regimentalmente; coloco em votação a
prorrogação por mais 15 minutos, para quev.--Ex• possa concluir o seu discurso.
Os Srs. Senadores que aprovam a prorrogação queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
V. Ex• dispõe de mais -12 minutos, para conclufr o seU discurso.

O SR. AGENOR MARIA- Muito obrigado, Senador Gilvan Rocha.
Sobre o Problema do BNH, do avião ajato adquirido por aquela empresa estatal, e sobre os aspectos cada vez mais delicados da cobrança de uma
prestação mais cara, mais- onerosa, na qual o mutuário prestamista do BNH
fica mais pobre e mais sacrificado, eu encaminhei à Mesa do Senado, na última sexta-feira, um pedido para uma Comissão Parlamentar de Inquérito para
apurar o problema do BNH.
Acredito que essa Comissão Parlamentar de Inquérito vai ao funo do
poço. Veja V. Ex' por exemplo, que lá em São Vicente, onde nasci e me criei,
eu doei à prefeitura uma gleba de terra, doei, dei. Pois bem, o prefeito cedeu a
terra ao BNH e este construiu casas com zero quarto e estão pedindo a soma
de 300 mil cruzeiros por casa.
Como se entende, Senador Gilvan Rocha! O terreno eu dei, os operários
são do município, todo o know-how é do município, nada foi comprado fora,
a casa é zero quarto e custa 300 mil cruzeiros! É um arrumadinho que não
concordo, e espero que a Comissão Parlamentar de Inquérito possa ir ao fundo do poço, e apure este problema maior do BNH em nosso País. O que não
posso aceitar é o inqüilino e o prestanista da casa própria fiquem apenas com
duas alternativas: se é inquilino, toma veneno; se é prestanísta da casa própria, enforca-se. Ambos morrem, apenas muda-se ajeito de morrer. Não posso aceitar isso, nobre Senador Gilvan Rocha, e, por não aceitar, encaminheí à
Mesa do Senado a solicitação da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Voltando ao problema dos professores do Rio Grande do Norte, posso
afirmar que essas distorções sociais estão concorrendo aceleradamente para
matar os valores êticos e morais da sociedade. Eles estão matando a família.
pois a família está deixando de ser um direito de todos. Sim, a família está
deíxando de ser um direito de todos, para ser o direito de meia dúzia. Na minha área, quem ganha um salário de Cr$ 6.712,00, se é solteiro, vai morrer
solteiro, feito "burro mula", porque não pode casar; se é casado, esté perdendo a familia, porque a autoridade nloral de um homem mede~se pelas condições financeiras que ele tem. Na hora em que o dono da casa deixa de cumprir com e..<>sas obrigações, ele perde a autoridade moral dentro da sua casa.
Então; eu afirmo, Sr. Presidente e Sis. Senadores: se a família deixa de ser um
direito de todos, para ser privilêgio de alguns, se o trabalho, como força
maior, como b<J.se, como pedestal, deixa de enobrecer o homem, porque não
assegura a ele o direito dele trabalhando viver com dignidade, ele perde, até
sern querer. psiCologicamente, o interesse pelo labor.
Para onde vai um País que o seu povo não tem o direito de ter a família,
que o trabalho não dá direito ao sujeito de, trabalhando, poder viver às suas
custas e ter a sua dignidade? Onde não existe o amor pelo labor, onde não
existe o direito da família assegurando a todos, é de se perguntar: vem a religião'? Não. Onde não há família, onde não há trabalho, não pode pairar areligião. Onde não existe a famí!ía, onde não existe o trabalho, o que paira,
crescentemente, é a prostituição dos costumes. Conseqüentemente, é dentro
desta realidade que é preciso, de uma vez por todas, se equacionarem os
problemas das leis, para beneficiar a Nação como um todo.

O SR. AGENOR MARIA - Muito obrigado, nobre Presidente Almir
Pinto. O gesto cavaleiresco de V. Ex• bem o identifica como homem que é do
Nordeste.
Senador Henrique Santillo, o aparte de V. Ex• traduz o sentimento de
patriotismo que V. Ex• possui.
Posso afirmar, nesta oportuniâadi, ciue esses 16 mil professores em greve
não estão protestando contra nada; o que eles querem, o que eles almejam é
justiça. Eles pedem justiça! Não podemos continuar a assistir governadores
por este País afora pegando dinheiro do povo e aplicando em campanha de
politicagem. Não tem sentido, Senador! Venho observando que uma grande
parte do dinheiro que está sendo gasto tem um endereço, tem um objetivo,
tem um caminho. O caminho, o objetivo e o endereço não é o de servir à comunidade como um todo. O objetivo, o endereço e o caminho é o de servir à
política partidária de determinados grupos. Não podemos continuar a aceitar
~ta situação, porque os resultados serão em detrimento de todos nós, porque
1sto que está aí é que faz crescer a prostituição faz crescer a onda enorme de
assaltos de insegurança neste País. Conseqifentemente, a minha presença, na
tarde de hoje, nesta tribuna do povo, é para mais uma vez trazer o protesto do
Senador Agenor Maria, que prova por "a+b que não existe alguém neste País
que aceite, pacificamente, viver com a desgraçada soma de CrS 6.000,00. Professor da área primária ganhando Cr$ 1.400,00 por mês - pelo amor de
Deus!
Deixaram os prefeitos com o município empobrecido e com a obrigação
de pagar as professoras primárias, com a obrigação de fazer as estradas vicinais, e o resultado foi que nas das regiões mais Iongínguas do País não há escolas, não há educação, não há estradas, porque o dinheiro é gasto em outros
conglomerados onde o interesse eleitoreiro se faça maior. Portanto, o que determina a administração não ê o interesse da administração de um modo geral; o que determina a administração é o interesse eleitoral, é o interesse da
política de cambalacho, desta política que não pode realmente fazer a felicidade da Nação como um todo.

O Sr. Gilvan Rocha -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA- Com o maior prazer, Senador Gilvan Rocha.

O Sr. Gilvan Rocha- V. Ex~. com muita propriedade, mais uma vez
refere-se a problemas do Estado que V. Ex• com tanta dignidade e brilho aqui
representa. Eu aproveito o discurso de V. Ex• para mais uma vez também
chamar~ a~te.nção, em nome do meu Estad~,__em nome do meu N ardeste, par~
o fat9 h1stonco que este Governo insiste em permanecer cego, em não enxergar. E que este ~aí~, depois de 17 anos de eclipse, começou, por força própria,
por vontade propna, a desbravar as trevas e entrar na claridade e esses homens continuam a desconhecer este fato novo na História do Bra~il. Este já é
um novo País, Excelência! Este País não pode mais ter um convívio pacífico
entre pr?fessores do ~stado de V. Ex• e a Presídência, por exemplo, de um
banco dito ban~o social- o BNH, que_ ac~~a de comprar um avião a jato,
como se o Presidente do BNH fosse um mortal diferente dos outros mortais
bras!le~ros, e se ~isse impedido de viajár ehl aviões de carreira; precisa ter o
seu Jatmho particular, comprado com o dinheiro do trabalhador brasileiro.
Este País, nobre Senador Agenor Maria, é hoje um País diferente; é o País das
professorinhas do Rio Grande do Norte, e o País do crescimento zero da nossa economia, resultaPo da vaidade, da prepotência e da incompetência dos
tecnocratas que fizeram para tristeza nossa, aquilo que nunca acreditávamos
- que este País fosse capaz de ir ao abismo. E um país que cresce zero por
ano já está no abismo. Nobre Senador Agenor Maria, V. Ex• sabe que a nossa
luta agora é fazer ver ao Governo que ele começou a transitar num País ensolarado, não mais fazer coisas escusas no escuro. Eles que já deveriam ter-se
Al-5 não degenerou em anarquia neste País, que o
convencid.o que o fim
restabelecJmento das liberdades de imprensa não degenerou em pancadaria

?o

O Sr. Mauro Benel'!'des -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. AGENOR MARIA- Ouço o nobre Senador Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Bem!l'ides- Nobre Senador Agenor Maria, também levo
aos professores do Rio Grande do Norte, através de V. Ex'. a minha solidariedade, no instante em que se empenham, numa luta que nos parece indiscutivelmente justa, por urna melhor situação salarial. Acredito que o Governo
do Rio Grande do Norte não pode permanecer indiferente a ess_e quadro que
se agrava a cada instante, com prejuízo para milhares de jovens, de crianças
que estão com as suas aulas paralisadas, em função da greve decretada pelos
mestres potiguarcs. Vamos ver se o governador, diante dessa manifestação de
V. Ex~. com o <.~poio de ilustres figuras desta Casa, consegue deslindar esta
questão, atendendo às reivindicações legítimas do professorado do Rio Grande do Norte.
O SR. AGENOR MARIA- Senador Mauro Benevides, agradeço a V.
o ~poio que traz <.~os professores do meu Estado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, encerro, relembrando que agora, em novembro virú novo salárío mínimo. Estamos a quinze, a vinte dias do salário
mínimo de novembro. do salário semestraL
O salário do Rio Grande do Norte é de seis mil setecentos e doze cruzeiros, o salário do Sudeste é de oito mil quatrocentos e sessenta e oito cruzeiros.
Ex~
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Segundo o CorreiO Bra::ilien.\e de 23 de outubro, aqui, para o Sudeste, vaí ser
de doze mil duzentos e setenta e três cruzeiros e sessenta centavos. O salário
para o Norte e N ardeste vai ser de nove mil setecentos e trinta e quatro cruzeiros e quarenta centavos.

A partir de dezembro, o salário do Norte e Nordeste vai ser de nove mil
setecentos e trinta e quatro cruzeiros e quarenta centavos, que, descontando
os 8% do INPS, não chega a ser nem nove mil cruzeiros por mês.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este salário não atende nem de perto
nem de longe à necessidade do assalariado brasileiro.
Pelo amor de Deus, um salário que a aprHr de dezembro vai ser de nove
mil cruzeiros por mês não tem sentido. ~ preciso que o governo reconheça
que está na obrigação moral de dar ao trabalho um valor com que possa ser
dignificado. O que dignifica o trabalho? E o pagamento na proporção em
que, trabalhando, o homem recebe um salário justo. Se esse homem não recebe um pagamento justo, o trabalho perde a sua dignidade. E, na mesma proporção em que o trabalho perde a dignidade, o homem perde o amor pelo labor
O que poderá acontecer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com o homem
pobre, muitas vezes desprcparado, ignorante, analfabeto, que perde o interesse pelo trabalho'? E perde por quê? Porque, trabalhando um, dois, três, quatro
anos. não pode alimentar-se condignamente, não pode ter a sua família, não
pode ter a 5ua personalidade, não pode ter a sua vontade. Assim, ele perde a
sua personalidade, e, perdendo a sua personalidade, até sem querer perde o
jeito do trabalho, perde o interesse pelo -labor-. Perdendo o interesse pelo trabalho, ele, pelo amor de Deus, vai ser o quê? Vai ser um rilarginal, vai pedir,
vai beber, vai assaltar. Com esse salário miserável, estamos concorrendo para
o aumento da L:orrupçào, para o aumento do desequilíbrio, para o aumento,
enfim, da onda de assaltos e de violência que grassa
foda a Nação.
Faço desta tribuna um apelo ao Senhor Presidente da República, que escapQu milagrosamente de um enfarte, que chegou ao Brasil anteontem e está
aí bem: Senhor Presidente, faça com que o salário das classes mais sofridas
deste País, que é onde repousa 70% do povo que trabalha, do povo obreiro,
do povo que produz, dos nossos pobres, dos nossos pobres que querem ter
sentimento na cara, dos nossos pobres que carregam nos seus ombros a grandeza deste continente que é o Brasil, faça com que esse salário dignifique o
trabalho. faç<1 com que tenhamos um sistema em que possamos preservar os
valores da família, do trabalho, senão, Senhor Presidente da República, sem
o valor da família, sem o valor do trabalho, marcharemos aceleradamente
para o caos. caos que nos levará, a todos, para o fundo do abismo.
Este Brasil é um País que não pode crescer paraplegicamente.

em

Conseqüentemente, aqui fica o meu apelo, na certeza de que, pelo menos, graças a Deus, cumpri com a minha obrigação, que foi dizer daqui o que
vai no meu :oração e aspira"r que aqueles têm responsabilidades, tanto quanto eu ou mms do que cu, cumpram fielmente com as sua obrigação para com
o povo e para com a Nação.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito hem.' Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Congpdo a palavra ao nobre Senador Henrique San til! o, para uma breve comuhicação.
O SR. Hf.NRIQt'E SANTILLO (Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores fatos lamentáveis ocorreram em Brusília, domingo próximo passado, na Ceilândia. Enquanto vários
oposicionaistas membros dos vários partidos da Oposição, organizados na
Capital Federal, distribuíam panfletos, pacificamente, numa das suas praças,
um grande ;.~purato policial-mílita\ reprimiu-os com viol~nçia, promovendo,
inclusive, a detenção de vários populares, entre os quais, três_ membros do Dirctório do_PMQB do Distrito f-ederal.
Ao que parece, Sr. Presidente, está o Governo, hoje, sem compreender
que a sociedade brasileira está cm franca expansãO democrática, conquistando efctivamentc esses espaços democráticos.
Poderiu parecer que se tratasse de apenas um fechar de olhos, cuja aberpudesse trazer-lhe novamente a luz. Lamento, no entanto, ter de concluir
que, nu verdude, se trata, talvez, muito mais de uma cegueir_~ total e irrecuperável, c de origem cerebral, do que, propriamente, um piscar de olhos, porque
não compreende o Governo essa necessidade premente dos vários setores sociais brasileiros de se reunirem cm praça pública, o que é legal, o que é constitucional de disCutirem os problemas da comunidade em praça pública, o que
é legal. o que é constitucional.
A repressão a estas alturas, na verdade, se transformará em estímulo
maior para a anarquiu. Daí poderá originar-se a anarquia, poderá surgir a
anarquia. A sociedade brasileiÍ'a não está querendo isso, não está desejando
isso, não está buscando isso. A sociedade brasileira, pelos vários segmentos
tur<.~
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sociais que a compõem, mobiliza-se, pacífica e ordeiramente, rumo às conquistas democráticas.
Leio, Sr. Presidente, nota dos diretórios dos vários partidos oposicionistas organizados em Brasília:
"NOTA DOS PARTIDOS DE OPOSIÇÃO AO POVO BRA·
SILIENSE
O Partido do Movimento Democrãtico Brasileiro, o Partido
Popular. o Partido dos Trabalhadores e o Partido Democrãtico Trabalhista, através de suas Comissões Executivas e organizações locais, por esta nota, protestam contra a violência da força policial desenvolvida na manhã do dia 25 de outubro, na Ceilândia, contra militantes do PMDB que promoviam trabalho político de distribuição
de documentos contra o aumento das passagens de ônibus anunciadas para o próximo mês de novembro.
Alegando uma hlit:: para apurar ocorrências na Feira da Ceilândia, cerca de 350 policias e cavalarianos, numa ostensiva operação de repressão, armados com cassetetes, revólveres e metralhadoras. detiveram inúmeros populares e impediram as atividades
politico-partidárias que estavam sendo realizadas no local.
Três milftantes do PMDB/DF foram detidos sem qualquer
fundamento, visto estarem devidamente documentados e desenvolvendo um trabalho político legal, tendo um deles sido até mesmo
agredido fisicamente.
Concluindo, solicitam ao Sr. Secretário de Segurança Pública
tomar as devidas providências para que atos como os ocorridos e
que evidenciam o caráter antipopular do Governo, neste instante de
abertura democrática, não mais se repitam.
Brasília, 26 de outubro de 198I
Maer\c Figueira de Ferreira Lima- Presidente do PMDB do
Distrito Federal
Elias Mota- Presidente do Partido Popular do Distrito Federal
Hélio Doyle - Presidente do Partido dos Trabalhadores do
Distrito Federal
Ãlvaro Paim- Presidente do Partido Democrático Trabalhista do Distrito Federal.
Todos dirctórios do Distrito Federal.
Sr. Presidente, esta é uma prova maior, uma prova muito evidente danecessidade de criação de uma representação política para o Distrito Federal.
r Muito hem.'l

Mais uma vez, enfatizo, desta tribuna, a necessidade de o Congresso Nacional. obediantc ao reclamo popular, votar a favor de uma emenda constitucional que se encontra tramitando, em que, mais uma vez, através dela, se
tenta criar uma representação polítiCa para o Distrito Federal, a criação de
uma Assembléia Legislativa, bem como representação no Senado Federal e
na Câmura dos DcputadQS.
· Era o que tinha a dizer. (Muito hem.' Palmas.)
DOCUMENTOS A QUERE REFERE O SR. HENRIQUE
SANTILLO EM SEU DISCURSO:
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
DO DISTRITO FEDERAL (PMDB - DF)
Brasília, 26 de outubro de 1981
Exm~' Sr. C e!. Paulo Azambuja
DO. Sc<.:ret{!rio de Segurança Pública do Distrito Federal
Prezado Senhor,
-- Em nome da Comissão Executiva Regional do Partido do Movimento
Democrátic~ Brasileiro do Distrito Federal (PM DBJDF), dirijo-me a V~ Ex•,
no sentido de pedir garantias para que o trabalho político das associações, entidades. sindicatos e partidos políticos legais aqui organizados, seja respeitado em prara piihlica em toda sua plenitude.
No dia 25 próx-imo passado, no local denominado "Praça do Encontro"
na Ceil<.india, às 10:30 horas, um forte aparato pollcial apoiado por centenas
de cavalarianos cerc:m.tm o referido logradouro e pretHieram dezenas de populares. Entre eles, encontrava-se três membros do PM DBJDF. um dos quais
foi vítima de alguns vexames físicos por parte dos policiais que o prenderam.
Detidos sem nenhum fundamento, foram liberados algumas horas depois.
Vale rc.%altar, Sr. Secretário, que as pessoas em questão estavam devidamente documentada:-~, uma delas vestia inclusive uma camiseta do PMDB e desenvolviam um trabalho politico reconhecidamente legal, que consistia apenas
na distribui~.;ào de pannetos c venda de jornais. Como nada impede a meu
ver, que qualquer cidadão no pleno gozo de seus direitos, totalmente isento
de crime comum e atuando em partidos legais, possa ser alvo de prisão ou
dentenção, estranhamos a atitude da polícia pelo ato cometido.
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Assim, Sr. Secretãrio,-acreditando e investirido no processo de redemocratização do País, da mesma maneira que o próprio Governo investe em seu
·~projeto de abertura", afirmando garantir aos Partidos legais de oposição o
direito de opinar e de agir, não conseguimos entender o lamentável episódio
ocorrido domingo passado na Ceílândia.
No sentido de superar essas dúvidas, esperamos que V. Ex• saberá coibir,
à altura, abusos c vexames semelhantes que eventualmente venham a se verificar em outras ocasiões.
Desde já, Sr. Secretário, apresento-lhe, em nome do Partido que presido
no Distrito Federal, o meu agradecimento pelas providências que na certa serão tomadas.
Atenciosamente, Maer!e Figueira dr? Ferreira Lima
Presidente da Comissão Executiva
Regional do PMDB do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A Presidência comunica que, nos
termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento dos
Projetos de Lei do Senado n~'s 78 e 106, de 1980, de autoria do Senador Orestes Quércia, que revogam dispositivos da Lei nço 6.620, de 17 de deZembro de
1978. por terem recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das l:Omis:-;ões a que foram distribuídos.
O SR. I'Rf.SIDENTE (Almir Pinto)- Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. 1"'-Secretário.
t lido o .\·eguinte

A proposição ora submetida à apreciação desta Casa tem por
escopo vedar a inclusão na ordem do dia dos projetes de resolução
tendentes a autorizar o endividament.o de Estados e Municípios
nos .seis meses que anteeedem a realização de pleito eleitoral.
Entendemos que suspendendo o processo decisório relativo a tais
matérias em prazo relativamente curto não se estará afetando a
normal evolução da atividade adminiztra tiva e por outro lado contribuir-se-á decisivamente para o aperfeiçoamento do sistema representativo de governo.
A medida ora preconizada não elid·e a necessidade de uma
profunda reforma tributária e de uma ampla descentralização
administrativa, únicas fórmulas capa2'es de restituir aos Estados
e Municípios a indispensável autonomia dentro do sistema federativo. Estas inovações, entretanto, só poderão efetivar-se no âmbito de uma Assembléia Constituinte. No presente estado de coisas,
nos é possível tão-somente apres.entar sugestões que venham a
minorar as distorções ocorridas oo longo dos anos de autoritarismo.
Sala das Se.ssõks, 26 de outubro de 1981. - Itamar Franco.
LEGISLAÇAO CITADA

REGIMENTO INTElRNO DO SENADo FEDERAL

Art. -ro4. Na. tramitação da matéria de que trata o artigo
anterior, obedecer-se-á às seguintes normas:
a) lida no Expediente da ·sessão, será encaminhada, a fim de
ser. formulado o respectivo projeto de resolução, concedendo ou
negando a medida pleiteada:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 172, DE 1981

Veda a inclusão na. ordem do dia dos projetos ver..
sando sobre aut-orização para endividamento dos Estados
e Muni.cípios nos anos eleitorais.
O Senado Federal resolve:

Art. 1.0 ll: acrescentado ao art. 404 do Regimento Interno do
Senado Federal1 a seguinte letra:
"d) nos anos eleitorais, o projeto não será incluído na
ordem do dia no periodo compreendido entre 15 (quinze)
de maio e 1ft (quinze) de novembro."
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 São revogadas as dJ.sposições em contrário.

Justificação
O crescente endividamento das entidades de direito públloo
interno tem suscitado grande preocupação junto aos diversos setores da população brasileira não só por se constituir em fonte alimentadora do prooo.sso inflacionário mas sobretudo por onerar os
cofres estaduais e municipals com encargos de difícil resgate.
Se no curso de um período administrativo o fato já é altamente
polêmico pelas conseqüências que acarreta.._ maiores cuidados há
de merecer quando ventilado em época próxima à realização de
pleito eleitoral. É por demais sabido que em nosso País a. mãquina
burocrática estatal tem marcante influência no resultado da conõulta popular pois é de regTa utilizada para favorecer os candidatos
situaeionistas, e iSto, obviamente, com efeitos nefastos para a lisura;
do processo.
As vésperas de qualquer eleição temos invariavelmente um
fabulo::;o surto de inaugurações, ~ntregas e coriclusões de obras
cujo indisfarçável escopo é o de arregimentar simpatias e favor.es.
As populações são induzidas a crer na eficácia administrativa dos
detentores d.o poder e, por via de conseqüência, na necessidade de
asseglll"ar o con tin ul.smo.
Se desejamDs constrnir uma sociedade democrática e. livre
devemos nos empenhar na busca de fórmulas capazes de neutralizar todos os ã.rdis e manobras utilizadas para frustrar o voto
consciente. O inusitado número de solicitações para contratar empréstimos que tem chegado a esta Casa, oriundos dos mais diversos
Estados e Municípioo, revela a disposição de serem os mesmos empregados em obras "eleitoreiras" no curso do próximo ano. Em
tais circunstâncias, torna-.se extremamente difícil, senão impossível, apreciar a conveniência de tais matérias pois o alegado interesse público estará sempre sob suspeita.
COnsidere-se ainda o fato de que, no final de um mandato
executivo, é de todo desaconselhável p.znnitir a assunção de ônus
vultosos pois o próximo governo poderá ser eleito em virtude de
uma plataforma oposicionista, o que implica na alternância de
prioridade no campo administratiYci. Desta forma, a prática ·que
vem sendo adotada, além de afetar a lisura do próprio processo
eleitoral, compromete a liberdade :le atuaç:io de_ governos_ f_uturos.

1 -

à COmissão do Dist.:.ito Federal, quando for o caso;

à Comissão de Finanças, quando se tratar de matéria
financeira;
3 - à Comissão de maior pertinência nos demais casos;
b) o proj~to será, em qualquer caso, subm-etido ao exª-me da
Comissào de Constituição e Justiça, e nos casos do item 1 da alínea a, se rdativo à matéria financeira, ao da COmissão de Finanças;
c) a Resolução, uma vez promulgada, será enviada 1 em todo
o seu teor, à entidade interessada e ao órgão a que se refere o
artigo 4G3, c, devendo constar do instrumento da operação ou
acordo.
2 -

O SR. I'RI'SIDF.NTE (Aimir Pinto)- O projeto lido após publicado e
distribuído em avulsos ficará sobre a mesa, pelo prazo de 3 (três) sessões, a
fim de rccebt:r emendas, nos tennos regimentais.

·~-i--0 SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Sobre a mesa, resolução que vai
ser lida relo Sr. 1~'-Secretário.
É lida a seguintc>
RESOLl'(ÃO Nr• 107, IJE t9Kl

Prorroga, por "30 (trinta) dias o prazo ooncedido à
Comissão !Parlamentar :de Inquérito .criada pela Resolução
n.o 1, de 1980, destinada a examinar ,a violência urbana,

suas causas e conseqüências.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É prorrogado p-or 30 (trinta) di3.:5, nos termos
do art. 178 do Regimento Interno, o prazo concedido à comissão
Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n.0 1, de 1980,
destinada a examinar a vio:ência u:::-bana:, suas causas e conseqüências.

Sala das Sessões. 26 de outubro de 1981. - lV!arcos Freire Mauro Benevides )-- Itamar Franco - Evelâsio Vie~ra ,__ Gilvan
Rocha- Adalberto Sena- Jorge Kalume ~ Raimundo ·Parente
- Gabriel Hel'mes - Alexandre Costa - ·Bernardino Viana Helvídio Nunes - Almir Pinto ,~_ José ·Lins f- AgenO-r :Maria -

l\lar;tins Filho -

Lourival Baptista -

rique Santillo - Benedito Canelas C~rgo- Paulo Brossard.

RJoberto Saturnino José Fragelli

1--

Hen-

Affonso

O SR. PRF:SIOF.~TE (Almir Pinto)- O documento lido, nos termos
do art. 178 do Rt!gimcnto [nterno, contém rtúmero de subscritores para que
se constitua, dc.sde logo, cm Resolução do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)~ Está finda a Hora do Expedicn·
te.
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tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos c_ruzeiros), tendo
PARECER, sob n' 595, de 198!, da Comissão
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
N Uo hú quorum.

Em conseqUência, todas as matérias da pauta de hoje, dependentes de
votação, deixam de ser submetidas à deliberação do Plenário, ficando sua
apreciação adiada para a próxima sessão.
São os seguintes os itens Cl{ia apreciação

e adiada

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 de Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões
de dólares americanos), destinados ao Programa de Investimentos do Estado,
tendo
PARECERES, sob n's 362, 663, 664 e 987, de 1981, das Comissões:
-de Con.rtituicào e Justi{'a- i" pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2'~ pronuncia11/('nto: 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"' 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon; JP pronunciamento: ratificando
parecer anterior, com voto vencido dos Senadores José Fragelli, Saldanha
Derzi e Affonso Camurgo.

2
YotaGàO, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nP 12, de
1981}, que autoriza a Prefeitura Municipal de P-OiTrendaba (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 d1vida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 13 e 14, de 1981, das Comissões:
- de Constltuh·ào e Justi('a, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Mumdpios. favorável.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nP 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.S
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 !7, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpio.1·. favorável.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar cm Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen-, tos e quarenta c 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 Consritu[('cio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios. favoró.vel.
5
Votação, cm 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 Municipa[ de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos c oitenta e dois milhões, quatrocento~ 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:
- 'h' Cmrstituh·ào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios. favorável.
6

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiãs a con-

7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nP 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 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 Constituh'ào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorâvel.
8
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 ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 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 Justl{'a. pela constitucionalidade e juridicídade; e
-de Municípios. favorável.
10

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9J08, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 713,
de _l9_8l)._que __aut_oriz_a_o_G_o_v_eroo do_Estado _d_o_Rio_ Grande do Sul}- a .eleyar
em CrS !0.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no·
venta e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e noVe centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão
-de Constituif:ào e Justica._ pela constitucionalidade e juridicidade,
11

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
PARECERES, sob n•s 609 e 988, de 1981, das Comissões:
-de ConstiWição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale; e
-de Economia - 2P pronunciamento (reexame solicitado em plenário):
ratificando o parecer anterior.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 18, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 66, de
1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira a elevar em
Cr$ 21.171.150,00 {vinte e um milhões, cento e_setenta e um mil e cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 67 e 68, de 1981, das Comissões:
- d(' Constituicào (' Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Mwridpios, favorável.
13

Votaçi:ío, em turno único, do Projeto de Resolução n9 85, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como condusào de seu Parecer n9 488,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP} a elevar em
Cri 679.404.096,72 (seiscentos e setenta_e nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos) o rhontante de sua
dívida consolidada, tendo

Outubro d(' 19RI

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção lll

PARECERES, sob n's 489 e 490, de 1981, das Comissões:
-de Con:~tituiçào e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e
-de Munidpios, favorável.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 89, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como cOnclusão de seu Parecer nl' 599,
de 1981, com voto vencido, em separado, do Senador José Fragelli e voto
vencido dos Senadores Luiz Cavalcante e Alberto Silva), que autoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em Cr$
21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 600 e 601, de 1981, das Comissões:
- d!' Consritukào e Justiça. pela constitucioitalidade e juridicidade; e
-de Munidpios. favorável.
15
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 115, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclUsão de seu Parecer n~ 763, de
1981 ), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinado ao programa de investimentos
do Estado, tendo
PARECER, sob n' 764, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade c juridicidade.

16
Votação, em turno úilico, do Projeto de Resolução nl' 106, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 690,
de 198l), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tamboril (CE) a elevar em
Cr$ 7.522.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 691 c 692, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- dl' Municípios. favorável.
17
Votação, em turno únicO; do Requerimento nl' 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
18
Votação, em turno único, do Requerimento nl' 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
d:.ts ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 171' aniversáriO da Revolução de março de
1964.
19
Votação, em turno único, do Requerimento nl' 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, dO Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
20
Votação, em turno único, do Requerimento nl' 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dO
artigo intitulado ··o Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 1981.
21
Votação, em 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.
22

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 22, de 1981,
do Senador Jorge 1\.alumc, 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,, Justica. pela constitucionalidade ejuridicidade e, no
mérito, favorável: c
- c/(' Educação e Cultura. favorável.
23
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 ll7, de
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, corno incentivo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do Imposto de Renda devido pelas pessoas físiC<ls e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob n's 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constitufcâo e Ju.çtfca. pela constitucionalidade ejuridícidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema:
-de As.wnto.\ Regionais. favorável, com voto vencido do Senador José
Lins:
-de Economià. favo-rável, com voto vencido do Senador José Uns: e
- de Finanças. favorável.

24
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Juçti,·a. pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
25
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado_ n'-' 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da
Lei n'-' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo
PARECER, sob no 1.034, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça. pela inconStitucionalidade.
26
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 S~:!nador Orestes Q uércia, que isenta do Imposto de
Renda o 13'-' S<llário, tendo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão
- de Constiruirâo e Justiça, pela inconstitucionalidade.
27
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidadc ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto dc Lei do Senado n~' l_~3._~e 1980,_d_o ~-~nador Orestes Quércia, que dispõe
sl?brc a concessão dc aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão
-de Constituiçâo e Justi~·a. pela inconstitucionalidade e injutidicidade.
28
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 40, de I98l (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 Consrituf{-ào !' Justifa. pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios. favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento nl' 309/81, do Senador Dirceu Cardoso, dc adiamento du discussão para reexame da Comi ;são de Constituição e Justiça,)
O SR. PRESIDENTE (A1mir Pinto)- Tem a palavra o nobre Senador
ltamur Franco, por cessão do nobre Senador Bernardino Viana.
O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERA" PUBLICADO
POSTERIORMENTE

O SR. PRESIDF:NTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Gabriel Hermes, por cessão do nobre Senador Henrique Santillo.

SROR
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O SR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRF.SfflF.NTF. (Gilvan Rocha)- Con~cedo a palavra ao nobre
Senador Mauro Benevides.
O SR. MAliRO BF.NF.VJI)ES (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores transcorrerá, quarta-feira,
o Dia do Servidor Público, em meio a significativas festividades de que se incumbirão as entidades representativas da laboriosa classe.
Anualmente, o expressivo evento enseja uma tomada de posição em defeSa de justas aspirações, na consecução daS quais se empenha o fun~onalis
mo brasileiro. através dos seus órgãos de maior projeção, no âmbito nacional.
No momento, Sr. Presidente, a reivindicação mãxima dos nossos ••barnabés" relaciona-se com o Novo Estatuto, já formalmente elaborado, trazendo em seu texto- segundo se anuncia- inovações de largo alcance social.
Mencione-se, por exemplo, a concessão do 13\'1 salãrio, insistentemente
há vários anos, sem que o Poder Executivo se haja mostrado sensível à efetivação. Alega-se, sempre, a impossibilidade de o Erário arcar com o ônus decorrente da medida, frustrando a grande massa de beneficiários.
No corrente ano, aliâs, o Dr. José Carlos Freire, Diretor-Geral do
DASP, chegou a divulgar as linhas mestras do projeto de Estatuto, aumentando a natural expectativa no seio do funcionalismo da União.
Ressa!te·se, por outro lado, que a unificação dos regimes estatutários e
ce/etistas foi apontaáa como matéria pacífica, pondo fim a gritantes disparidades existentes no serviço público federal.
Decorrido~ porém, apreciável lapso de tempo não se concretizaram as
moficações essenciais, levando o DASP a um comportamento de mutismo
absoluto em torno do assunto.
Sabe-se que os responsáveis pelos setores económico-financeiros- notadamcnte a SEPLAN- teriam desestimulado o envio do projeto do novo
Estatuto ao Congresso, gerando, inclusive, descontentamento na própria área
governamental.
De nada têm valido os apelos veementes transmitidos pela Associação
dos Servidores Civis e pelas lideranças parlamentares nas duas Casas do Congresso, em Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, numa indiferença
injustificável, que vem merecendo o protesto indignado da classe diret~mente
atingida pela procrastinação.

O Sr. Marcos Freire - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES -Com imenso ptazer, nobre Líder Marcos F .;:ire.
O Sr. Marco.> Freire- Nobre Senador Mauro Benevides, é muito oportuno que V. Ex•, nas véspera·s do Dia do Funcinário Público, volte a insistir
nesses pleitos que são os mais legítimos da classe do servidor que trabalha nas
entidades públicas deste Pa[s. E V. Ex' especifica entre outros, o problema do
Estatuto do Funcionário Público. Isso vem a se constituir, por assim dizer,
numa novela inacabada, em que entra ano, sai ano, o Governo acena cõm
essa perspectiva e, de concreto, nada se constata. Há inúmeras outras solicitações, inclusive, o décimo terceiro salário, que o Governo obriga as empresas privadas a p<~garem aos seus servidores, mas que ele vem se recusando a
t.:onsagrur como direito do servidor público. Portanto, V. Ex', neste instante,
fala cm nome do PMDB, do qual V. Ex• ê um dos valorosos integrantes e nos
incorporamos uo seu pronunciamento para expressar a nossa solidariedade
por esse dia consagrudo uo funcionalismo público, que já há algum tempo
deixou de ser um dia de festa para ser, na verdade, um dia de meditação e,
sobretudo, de mobilização da claSSe em favor de suas legítimas reivindiçaçõcs.
O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, nobre Senador
M:.trcos Freire, pela sua solidariedade a essa mensagem que transmitimos, a
pretexto do transcurso na próxima quarta-feira do Dia do Funcinário Público.
Sabe V. Ex' que já transcorreram praticamente três décadas do início de
vigência- do -atual Estatuto, sem que pudessem ter sido introduzidas modific~tções sr~bstanciais, reclamadas pela nova realidade do serviço público brasileiro.
Este ano a imprensa divulgou, com merecido destaque, uma entrevista
do Dr. José Carlos Freire, Diretor-Geral do DASP, dando a conhecer as línhas mestras do novo documento, entre elas a concessão do l3tó' salário, e a
unific~Jçào dos regimes estatutários e celetistas. Chegou-se mesmo a alegar
que a sinceridade de propósitos, externadas pelo Díretor-Geral do DASP, teria originado uma pequena crise na área governamental, quando o Porta-voz

do Palácio do Planalto foi instado a anunciar que aquelas modificações só seríarri- examinadas numa -Outra oportunidade e que o Governo não concederia
o )3\'1 salário ao funcionalismo público da União.
Daí a nossa preocupação, nas proximidades da data dos servidores, e estando à frente do Governo o Vke-Presidente Aureliano Chaves, Sua Excelência bem que poderia assumir essa responsabilidade histórica de mandar para
o Congresso Nacional esse Estatuto, pelo qual lutam hã tanto tempo, todas
as categorias funcionais do País.

O Sr. Gabriel Hermes -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MAURO BENEV!DES - Com todo prazer, nobre Senador
Gabriel Hermes.
O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador Mauro Benevides, a palavra de
V. Ex~. nesta hora, é oportuna. O servidor público é parte significativa do desenvolvimento do BrasiL Se uma reivindicação como o décimo terceiro, a que
V. Ex• se refere, já é conquista do trabalhador da jndústria, do trabalhador
do comércio e de outras categorias do Brasil, realmente não se compreende
que esse benefício não se estenda ao servidor público. Por isso digo que é
oportuna a palavra de V. Ex• Que é desejo do Governo atender, posso afirmar a V. Ex', como Vi ce-Líder do Governo, que essa é a intenção do Governo do Presidente João Figueiredo. Sabe V. Ex• das dificuldades que estamos
enfrentando, do esforço que o Governo vem fazendo para combater essa coiw
sa terrível que vem prejudicando o nosso desenvolvimento, que é a inflação.
Mas, posso afirmar, e junto a palavra da Maioria à de V. Ex• nesta solicitação, para que sejam atendidos esses reclamos e essas reivindicações do funcionalismo público, que terão sempre da parte da Maioria sensibilidade e
apoio, e até mesmo o apelo para que o Executivo apresse e olhe com carinho e
o apoio que merecem os servidores públicos do nosso País.
O SR. MAURO BENEVIDES - Expresso a V. Ex•, nobre Líder
Gabriel Hermes, os nossos agradecimentos pelo apoio que, em nome da sua
Bancada, em nome da Maioria, portanto, empresta a esta nossa homenagem
ao servidor público. E, dentro dela, o nosso apelo para que o primeiro mandatário do País, hoje em exercício, Dr. Aureliano Chaves, acolha essa nossa
solicitação, no sentido de assinar, na próxima quarta-feira, a mensagem governamental, enviando ao Congresso o projeto do novo estatuto, certo de
que, chegando à nossa apreciação, tudo faremos para oferecer~lhe a maior celeridade possível em sua tramitação, possibilitando assim, antes do término
desta sessão legislativa, a sua transformação em lei.
O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES - Com imenso prazer, nobre Senador
Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco- Primefro, paraju.ntar minha voz à de V. EXf Mas
quando ouvimos o Vice-Líder do Governo, o ilustre e prezado companheiro
Senador Gabriel Hermes, falar em sensibilidade do Governo, a gente se assusta. Acreditar na sensibilidade do Governo, Senador Mauro Benevides, é
muito difícil. Primeiro, em- iehlção ao I 31' salário do funcionário Público, porque aqui, neste Senado, já há alguns anos, assistimos ~ uma palestra do exDiretor do DASP, CoroneL Darei Siqtieira, quando jã se aventava, naquela época, se enviar esse projeto ao Congresso, concedendo esse benefício a todo
o funcionalismo púbfico brasileiro. E falar, hoje, em sensibilidade do Governo, com o projeto da Previdência que vai ser votado amanhã, acho que é apenas um jogo de palavras, que não convence a mais ninguém.
O SR. MAURO BENEVIDES- V. Ex• lembra muito bem, nobre Senador Itamar Franco, o pronunciamento feito perante a Comissão de Serviço
Público do Senado Federal pelo ex-Diretor-Geral do DASP, Coron~l Darei
Siqueira que, já àquela época- há 3 ou 4 anos- anunciava a elaboração do
projeto, dele fazendo parte a concessão do 139 salário ao funcionalismo da
União. Já transcorreu apreciável lapso de tempo, a sua substituição à frente
do DASP foi feita por um homem identificado com os problemas dos servidores públicos, no caso o Dr. José Carlos Freire, mas parece que há uma mão
de ferro impedindo que se concretize este anseio que é justo, esta aspiração
que é legítima dos barnabés brasileiros, que desejam através do seu estatuto a
obtenção do 139 salário, já pago aos assalariados de todo País.
Portanto, Sr. Presidente, é essa a solicitação que entendi de fazer,jã agora com o apoio praticamente de toda a Casa, ao Presidente Aureliano Chave< no sentido de que encaminhe, no dia 28 de outubro, ao Parlamento brasileiro, o novo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, marcando,
desta forma, a sua passagem pela Chefia da Nação com uma iniciativa de inquestionável relevância para milhares de servidores.
Era o que tinh:.t a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Alberto Silva. (Pausa.)
S. Ex• não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelãsio Vieira.
O SR. EVELÁSJO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- 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 (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Paulo Brossard.

O SR. PAULO BROSSARD PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) Senador Henrique Santillo.

Concedo a palavra ao nobre

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A atual situação da Previdência Social brasileira e, em particular, da Assistência Médica Previdenciária, vem suscitando um intenso debate em todos
os setores de nossa sociedade. Tal fato não se deve apenas ao montante do déficit acumulado ou à magnitude da população interessada, mas reflete de
modo inequívoco o grau de politização que vêm assumindo as questões socia-is em nossos País. De fato, o amplo reconhecimento da situação de ucrise..
configura a questão previdenciária como um fato político, desloCando-a do
âmbito exclusivamente técnico ao qual tentaram confiná-Ia até recentemente.
No entanto, se, por um lado, a abertura do debate representa uma conquista das forças democráticas na reversão de um processo essencialmente
autoritário e excJudente, por outro, as medidas adotadas para a superação da
~·crise" reafirmam o carãter elitista e antipOpular que -continuam assumindo
as decisões governamentais no setor.
Afora as distorções de natureza estrutural, a crise financeira que a Previdência Social atravessa no momento tem como determinante fundamental a
política recessiva imposta ao país para o combate à inflação e como agravantes a dívida crescente da União para com o sistema; as altas taxas de juros
cobradas pelo setor bancário sobre empréstimos decorrentes da esdrúxula
existência de contas paralelãs;- as defidências administrativas; as fraudes; o
clientelismo político: o modelo inadequado de assistência à saúde e tantos outros fatores que os estudos sobre o tema e o amplo debate vêm permitindo
identificar.
Paradoxalmente, à luz da pretensa racionalidade que o sistema se atri~
bui, a solução oficial não toca nem de leve nestas questões. Mantendo intactos os interesses dos que vêm se beneficiando com o quadro atual, resume~se a
diminuir os gastos com os mais necessitados da assistência previdenciária,
justamente os que já vêm arcando com o ônus d~_ um modelo de _Q.esenvolvi~
menta econômico concentrador da riqueza produzida. A um diagnóstico irrefutável deveria corresponder uma solução coerente, cuja formulação é rela ti~
vamente simples no plano técnico.
O aparente paradoxo é desfeito quando se reconhece, no plano político,
a persistência de um regime que se mantém alheio aos anseios da nação, excluindo, do acesso às suas decisões, os setores majoritários. O episódio da
.. crise da previdência" expressa essa contradição e revela, com cristalina ela~
reza, mais um aspecto da questão da democracia em nosso país. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Lembro aos Srs. Senadores
que amanhã, dia 27 de outubro, às 14 horas, deverá ser realizada sessão do
Congresso Nacional destinada â continuação da discussão do Projeto de Lei
n9 22, de 1981. Em conseqüência, deixarâ de ser realizada a sessão ordinária
do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de
quinta-feira próxima, a seguinte

ORDEM DO DIA
Continuação da Votação, em turno único, do Proj~to de Resolução nO?
49, de 1981 (apresentado pela Comissão de FinariÇaS como conclusão de seu
Parecer n!? 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo),
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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 americanos), destinados ao Programa de Investimentos do Estado,
tendo
PARECERES, sob n•s 362, 663, 664 e 987, 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 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 n9 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon; 3' pronunciamento; ratificando
parecer anterior, com voto vencido dos Senadores José Fragelli, Saldanha
Derzi e Affonso Carnargo.
2
Votação, em turno único,- do PrOjeto de Resolução n'i' 4, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses~
senta e wn 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.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' I 5, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevarem Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecen~
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e juridicidade; e
-de Munidpios. favorável.
4

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

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 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 Municípios, favOrável.

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a con~
tratar operação de crêdito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito~
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia c.omo 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 Munidpios, favorável.
·
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8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 60, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como Conclusão de seu Parecer n~' 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil c oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicídã.de, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

Votação, em turno único,- do Projeto de Resolução n9 115, de f981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'? 763, de
1981 ), que autoriza o Goverrlo do Estado de Santa Catarina a realizar operação d_e empréstimo externo, no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinado ao programa de investimentos
do Estado, tendo
PARECER, sob no 764, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade.

9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 102, 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
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 Coil.l'iituiçào e JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, faVOráveL

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 106, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 690,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tamboril (CE) a elevar em
Cr$ 7522.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 691 692, de !981, das Comissões:
-de ConStituição e Justiça, pda constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.

16
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17

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 cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 714, de !981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucioil.alidade e juridicidade.

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

11

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<;> 90, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno 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
PARECERES, sob n•s 609 e 988, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale; e
-de Economia- 2P pronunciamento (reexame solicitado em plenário):
ratificando o parecer anterior.
12

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 18, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 66~ de
1981), que autoriZa a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira a elevar em
Cr$ 21.171.150~00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cento e cinqüenta cruzeiros) o montante- de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 67 e 68, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Just(ça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municipios, favorãvel.
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 85, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conciusão de seu Parecer n'? 488,
de I 981 ), que ar.itOiíza a Prefeitura Municipal de Cuba tão (SP) a elevar em
CrS 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 489 e 490, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.

14
Votação, em turno úriico, do Projeto de Resolução n'? 89, de 198 I (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 599,
de 1981, com voto vencido, em separado, do Senador José Fragelli e voto
vencido dos Senadores Luiz Cavalcante e Alberto Silva), que autoriza aPrefeitura MUnicipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em Cr$
21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 600 e 601, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, ['ela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios. favorável.

18
Votação, em turno únicõ, 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,
19
--Votação, em turno único, do Requerimento n"'268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 37l, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS),

20
Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado_ federal, do
artigo intitulado .. 0 Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasa, edição de 23 de junho de 198 L
21

Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, soliCítaildo ufgênciã:, 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·.

22
-Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores
colaboradores e _auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n's 654 e 655, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Educação e Cultura. favorável.
23
Votação, em primeiro turno, dO Projeto de Lei do Senado n'? 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 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.
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24
Votação, em primeiro turnO (apreciaÇãO-pi:eliritinar da juridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~>
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial pa-ra os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela injuridíCid-ade, com Võto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
25
Votação, em primeiro turno (apreciaÇãO preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 142, de 1980, dO Senador Orestes Quêrcia, alterando díspositivo da
Lei n'? 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdêncía Social, tendo
PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
26
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 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 inconstitudonaHdade.
27

Votação, em primeiro- ttirno (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 c injuridicidade.
28
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
Cr$ 5.700J>OO,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 Requeriment~ n9 309/~1, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
29
Discussão, em turno único,- do Projeto de Resolução n9 110, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
732, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos
(SP) a elevar em Cr$ 1.097,338.207,68 (hum 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, tendo
PARECERES, sob n•s 733 e 734, de 1981, das Comissões:
- df! Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Economia, favorãvel.
·
30
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 112, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de Seu Parecer n9
738, de 1981), que autoriza a Prefeitura da Estância Turística de ftu (SP) a
elevar em CrS 443.100.000,00 (quatroc-eritos e quarenta e três milhões e cem
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida9a, tendo
PARECERES, sob n•s 739 e 740, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Economia, favoráveL
31
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 I 13, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
741, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Por~toAiegre (RS) a elevar em-Cr$ 137.651.000,00 (cento e trinta e sete rriilhôes, seiscentos e cinqüenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n•s 742 e 743, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Jusliçâ, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Economia. favorável.
32
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 114, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i'
744, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba (PR) a elevar
em Cr$ 4.606.655.502,42 (quatro bilhões, seiscentos e seis milhões, seiscentos
e círlqlienta e cinco mil, quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e doiS centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 745 e 746, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Economia, favorável.
33
Discussão, em turno único do Projeto de Resolução n'i' ll6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer ~'i'
765, de 198 I), que autoriza o GoVerno dO Estado de Minas Gerais a elevar em
Cr$ 4.266.593.330,50 (quatro bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, quinherltos e noventa e três mil, trezentos e trinta cruzeiros e cinqUenta centavos)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 766, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justíçii; pe1a constitucionalidade e juridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Estã encerrada a sessão.
(LePanta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.}
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BERNARDINO
VIANA NA SESSÃO DE 23-/0-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR, BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr,
Presidente, Srs. Senadores:
O dia 24 de outubro de 1929, há 52 anos passados, foi considerado o dia
mais crítico para a Bolsa de Nova Iorque, ficando conhecido corno a Hquinta~
feira negra".
A história cita dois dados considerados importantes como antecedentes
da grande crise económica mundial, a partir daquela data. Em primeiro lugar, aparece o esforço das nações europêias no sentido de reconstruírem seus
parques industriais, embora valendo-se dos altos financiamentos americanos.
Em segundo, a manutenção do mesmo ritmo intenso de produção atingido
pelos Estados Unidos, como nos tempos da I Guerra MundiaL A conseqüência desse fato foi uma superprodução, sem compradores suficientes para
adquiri-los.
Os Estados Unidos haviam-se beneficiado largamente do fato de não haver entrado desde o início rio conflito mundial, só o fazendo três anos após o
seu início, em 1917.
Fatores altamente favoráveis, como a unificação de seu vasto território,
a estabilidade política. a abundância de matérias-primas básicas, seus recursos minerais, agrícolas e industriais, assegüi-aram àquele grande País o rápido
desenvolvimento e a produção em larga escala.
Enquanto isso, nos demais países enVOlvidos na guerra, a destruição
atingiu seus centros vitais de produção: fábricas, portos, usinas, estradas.
Diante desses fatos, os Estados Unidos passaram a principais fornecedores do mercado europeu, transformando-se, de país devedor que era, em país
credor.
Não tardou que esses países, com os financiamentos obtidos, se organizassem e atingissem també_rri altos níveis de produção. Mas o poder aquisitivo
dos consumidores em potencial era baixo, e havia verdadeira desorganização
nos meios de produç-ão, pela falta de versatilidade.
Hoje, vivemos outra crise principalmente os países não-produtores de
petróleo. Há, no mundo capitalista, incluindo os países do terceito mundo,
verdadeira luta por fatias de mercado. Têm obtido maior sucesso nesta disputa os países produtores de linha apreciável de mercadorias, como alimentos,
minerais, produtos industrializados e serviços.
O Brasil alinha-se, hoje, nesta série de países vitOriosos, com índices
anuais lisonjeiros de aumento de suas exportações, ainda que, com isso, tenha
aumentado, num limite quase in-suportável, a sua dívida externa e se identifique internamente problemas sobre os quais precisamos nos debruçar para encontrar uma solução por todos desejáveL
Os eminentes Professores Mário Henrique Simonsen e Otãvio Gouveia
de Bulhões d~nunciam. com os aplausos da FIESP, a descapitalização das
empresas, prinC-ipalriienie por aUsêOci<Í Cfe capital de giro e lucratividade mesquinha. como decorrência das altas e até insuportãveis taxas de juros no mercado financeiro. Até certo ponto, estamos de pleno acordo, mas não se pode _
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esconder o esvaziamento do capital que os sócios impõem às empresas de que
particlpa-m:,--com retirada dos lucros para investirem em- outros empreendi~
mentes, construírem residências luscuosas, aplicar no mercado financeiro
(bolsa de valores, caderneta de poupança, recibos de depósitos bancários) e
viver com suntuosidade e acima dos padrões normais. Por outro lado, face à
tecnologia avançada, muitas empresas não podem obter custo de produção
baixo como as suas concorrentes e, como consequência disso, não se capitali~
zam ou quebram. Na grande crise americana, adotou-se a união de empresas
em grupos mais fortes para evitar o feChamento por falta de recursos. Al_i_ãs,
recentemente o Governo brasileiro estimJ.dou a medida, inclusive através- de
legislação que estimulou a fusão e a-incorporação de empresas, verificando~se
bons resultados com as instituiÇões financeiras.
Na atividade rural, as empresas agropecuárias que utilizam a irrigação,
sementes melhoradas, insumos modernos e mecanização, na lavoura; e matri~
zes, assistência veterinária e pastagens vastas, na pecuãria, estão expulsando
os pequenos e médios produtores do campo. E ainda há um fato que deve ser
ressaltado. Como o seu custo de produção é muito acima do que obtêm os
grandes, arrnam~se contra o Governo por preços mínimos mais elevados. E
quando não são satisfeitos nos seus pleitos, jogam cebola, verduras, legumes e
leite nos rios; carne de porco e frangos nas ruas e praças públicas, ninguém
sabe se para os famintos ou se para espertos magarefes. O Brasil jã queimOu
café na caldeira das locomotivas; a Argentina, carne; e a Austrália, lã. Após
os anos que seguiram o craque de 1929, Roosevelt concedeu estímulos aos pe~
quenos proprietários para se dedicarem a outras atividades e desencorajou as
atividades eventualmente capazes de gerar uma super~produção. No Brasil,
por que não se estimula a ida do pequeno e microprodutor rural para a mine~
ração e silvicultura? E por que o Banco Central, através de sua Diretoria -de
Crédito Rural, não entrega logo à Nação seu Plano de Zoneamento Agrícola?
O zoneamento evitaria que se verificasse superprodução em determinadas re~
giões do País, se utilizados fossem os mecanismos do crédito e extensão ru~
rais.
No setor industrial, os pátios estão cheios de veículos automotores; as
oficinas e depósitOs, abarrotados de eletrodomésticos; as lojas repletas de es~
toques. O dinheiro escasseou no bolSQ_d_o consumidor em potencial, ou ele es~
tá dirigindo suas economias para a poupança? Realmente, as metas de cap~
tação preconizadas para este ano pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco
do Brasil, a princípio julgadas irreais, hoje, estão ultrapassadas. Ê de supor~se
que o empregado estável, por precaução e por indução psicológica, esteja-se
precavendo contra possíveis imprevisto-s. E a massa de desempregados, como
aliãs está acontecendo no mundo, está na juventude.
A Co1üuntura Econõmica deste mês, sob o título .. Informe- Juventude
Desempregadan inicia a dizer que ~·o problema inexistia há alguns anos
atrás. Os países industrializados podiam orgulhar-se de seus níveis de empre~
go. Além disso, se davam ao luxo de contratar trabalhadores imigrantes, que,
só em I980, remeteram aos seus países de origem cerca de US$ 24 bilhões".
E adiante afirma:
"Calcula~se atualmente que na área da Comunidade E.conômi~
ca Européia lO milhões estão sem emprego. Um levantamento que
inclui os Estados Unidos e o Japão, além de alguns outros países in~
dustrializados acima de 25 milhões de trabalhadores."

E refcrindo~se à juventude desempregada indaga e depois o próprio arti~
culador esclarece~
"Quem são e onde estão as maioreS vítimas dessa escassez de
fontes de trabalho? Um estudo recente da OECD (Organization for
Economie Co~operation and Development) oferece a resposta: os
jovens entre 16 e 25 anos buscam chegar ao mercado de emprego.
Na França, Grã-Bretanha e Holanda, os níveis de desemprego entre
os jovens são três vezes maiores que os existentes entre adultos. Na
Itália, a proporção é ainda mais explosiva. Na Europa, de modo ge~
ral, se calcula que, entre os desempregados, cerca de 40% são meno~
res de 25 anos."
Não creio que a situação no Brasil apresente_quadro diferente. Dados recentes informam que o desemprego em agosto passado era de 8,88% da população ativa, no Rio de Janeiro; 7,86%, em São Paulo; 9,03%, em Belo Horizonte~ 6,48%, em Porto Alegre; 9,24%, em Salvador; e 9,72%, em Recife.
Para resolver problema de tamanha gravidade, no passado o remédio
prescrito seria a realização de grandes obras públicas, para absorver a mão~
de-obra desempregada. No Brasil, nos três níveis do Poder Público, obras es~
tão sendo realizadas, com uma capacidade de investimento de 50 bilhões de
dólares/ano, mas, ainda assim, essas obras não têm a capacidade de absorver
os 1 milhão e 500 mil candidatos que acorrem ao mercado de trab_alho.._Pens_a~
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se, urgentemente, em reativar a indústria de construção civil, com a criação
de 400 mil novos empregos; acelerar a lavra das principais jazidas minerais na
iminência de ser iniciada a exploração~ imprimir ritmo acelerado à indústria
madeireira; aquecer os programas especiais, corno o PROÁLCOOL, o PRO~
CARVÃO, o de Transporte Alternativo para Economia de Combustíveis, o
PROY ÃRZEA ~e fantos mais.
Outros remédios, na grande crise, foram indicados para debelar o desemprego, tais como a redução das horas de trabalho, melhoria dos salários- o
que seria até um contraste porque a melhoria dos salários descapitalizava as
empresas, mas, no caso, era para que o empregado tivesse maior poder de
compra e se transformasse num consumidor em potencial - e fixação das
quotas de produção. Essas providências têm implicações nas contas de resul~
tados das empresas, com reflexos nos orçamentos fiscais da União~
O Sr. A!herto Silva --Dá licença de um aparte, nobre Senador?
O SR. BERNARDINO VIANA- Pois não, nobre Senador Alberto Silva.
O Sr. Alherto Si!l'a- _Estou acompanhando com bastante cuidado e interesse o discurso de V. Ex•, que aborda um tema muito atual e importante
para o nosso País, principalmente fazendo um bosquejo da situação mundial,
desde a crise americana de 1929 até os dias de hoje na Europa. E, agora, estã
analisando a situaÇão do Brasíl, com as medidas que foram adotadas no passado e tentativas no presente de resolver o problema do desemprego e o
problema da mão-de~obra que entra como força de trabalho, que não encontra emprego no Brasil de hoje. Queria apenas fazer uma colocação a respeito
da análise que V. Ex' faz. Parece~ me que na Europa, um continente com paí~
ses de civilização até de dois mil anos e que vêm desenvolvendo todas as po~
tencialidades existentes na área, através da industrialização, da criatividade,
criação de empregoS, manutenção do nível, vamos dizer, do crescimento da
população, tudo isso dentro de um planejamento que atravessa os anos para
que o número de habitantes não seja superior ao número de empregos ofere~
cidos. Mas, relativamente, acredito que, hoje, o que há na Europa é que como
todas as riquezas já foram desenvolvidas, como todos os problemas já foram,
praticamente, equacionados, é difícil a eles encontrar novas alternativas, no~
vas oportunidades de trabalho, porque tudo o que tinha que se explorar, praticamente, já se explorou ali. Mas, neste imenso País, neste nosso imenso Bra~
si!, acredito. Diz V. Ex~ que são empregados 50 bilhões de dólares, praticamente, em investimentos vários e que isso ainda é insuficiente para cricir empregos diante da força de trabalho que se gera, anualmente, no País. Lembra~
ria que poderíamos, talvez, triplicar esse dinheiro se tivéssemos mâis dinheiro
disponível para aplicar no País, na criação de novos empregos. Certamente
em muitos desses que V. Ex• mencionou, indústria madeireira, indústria na~
vai, encontraríamos várias outras oportunidades de investimento LUe garan~
tem mão~de~obra abundante. Mas ach_o que o grande problema do Brasil, ho~
je, era reduzir a importação de petróleo, melhorando a situação das nossas refinarias, para fazer mais diesel e menos gasolina- prim .. :. d medida. Segundo, produzir álcool com toda a força disponível no País, com todo o dinheiro
disponível, porque álcool gera dólares. Talvez seja o único produto brasileiro
que tem mão única na exportação. Se não vendermos ãlcool lã fora e queimarmos aqui dentro, estamos gerando dólares; se vendermos lã fora- somos os únicos produtores de álcool do mundo e ninguém pode competir conosco- o nosso produto é colocado lá fora sem exigência de contrapartida.
De modo que acho que os investimentos brasileiros na hora atual, no ãlcool e
a PETROBRÁS mudando as suas refinarias, seria um grande passo para
sobrar o dinheiro que V. Ex~ reclama para a criação de novos empregos. Era
o que queria dizer.

O SR. BERNARDINO VIANA - Muito obrigado, Senador Alberto
Silva. Realmente o aparte de V. Ex• foi muito judicioso e se encaixou perfeita~
mente no tema que _eu trouxe a debate, hoje, no Senado Federal. Agra9-eço
muito a V. Ex~ e sei _que as pessoas que lerem este pronunciamento verifi-carão
que V. Ex' o completou com muita sabedoria. Muito obrigado.
Concluo, Sr. Presidente:
Daí por que, analisados os fatos, ante a conjuntura ·econômica mundial,
não se pode afirmar que a crise do País é decorrência do modelo econômico
adotado. ROosevelt mobilizou, àquela época, o povo americano coffi o new
dea!. Com uma promessa solene resumida nos seguintes termos: "'Eu vos prometo, como prometo a mim mesmo, inaugurar uma nova era para o povo
americano".
E o que nos promete o nosso caro e eminente Presidente, a quem lhe de~
sejamos pronto restabelecimento? Ele disse em momento solene de sua pÕsse:
-'~Reafirmo a dedicação total, minha e de meu Governo, ao
ideal - plenamente atingível em nosso dias - de propiciar con~
dições dignas de vida a cada cidadão. Para que melhor se distribuam
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entre todos os frutos dos trabalho~ de todos. Para que a riqueza nacional não seja meio de ostentação de uns e de opróbrio de outros.
Para que não sobre a uns poucos o que a muitos falta."
Vamos esperar que essas palavras_se cumpram, que sejam uma realidade
próxima, pois, sem dúvida, nelas estão os anseios da Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Afuito bem! Palmas.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO
NA SESSÃO DE 23-10-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte_ discurso.)--:- Sr. Presidente e Srs. Seriadores:
Quando da leitura do relatório da últhria reuniãO da SUDENE, referime neste plenário à presença naquele enContro-do Sr: General José Antonio
Alencastro e Silva, o responsável pela direção do Sistema TELEBRÃS, do
Ministério das Comunicações.
Na ocasião Solicitei a S. S• a remessa de dados sobre a dinâmica do sistema que superiormente dirige, o que me propiciaria trazer ao conhecimento
dos Srs. Senadores, o amplo desempenho da TELEBRÃS no território Nacional, especialmente na ârea da SUDENE, que outra finalidade não tem senão, integrar o Brasil em si mesmo e integrá-lo à comunidade internacional,
através das telecomunicaçõ_es, com alto padrão de tecnologia.
Não podemos deixar de reconhecer o trabalho do Sr. General Alencastro
e Silva à frente do importante órgão do Ministério das Comunicações, quando sabemos estarem os brasileiros ligados de norte a sul, de leste a oeste, por
apenas alguns dígitos e uns poucos segundos.
É certo que vivemos a era das Comunicações.
Não faz muito tiVemos ã oportunidade de assistirmos a uma magnífica
exposição, no hall do Congresso, em que o Ministério das Comunicações
apresentou os mais variados e sofisticados tipoS de aparelhos, jâ em uso no
Território Nacional, proporcionando ao povo brasileiro meios de como melhor se comunicar, quer internamente, quer para o exterior.
Na conferência do General José Antonio de Alencastro e Silva realizada
Rerante o Conselho Deliberativo da SUDENE, S. S• apresentou transparências enfocando a presença da TELEBRÂS na ãrea da SUDENE~ por Estado,
e dados sobre os investimentos acumulados 1972/81:
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(e) CORRESPONDENDO A 6.153 NOVOS EMPREGOS

Em relação ao Estado do Piauí. Estado dos nobres Senadores Alberto
Silva, Bernardino Viana e Helvídio Nunes, ternos os segUintes dados:
Em 1972, em serviço eram 5.143 telefones; em 198!, 3!.000.

O Sr. Alherto Sih·a -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALM!R PINTO- Pois não, nobre Senador.

O Sr. Alherto Sill'a- Estou acompanhando o seu discurso e ao observar
o relatório que V. Ex• fez sobre aquela reunião da SUDENE a que compare~
ceu. de cujos dados acaba de prestar informações as mais valiosas para eSte
Plenário, quero. em primeiro lugar, dizer a V. Ex• que, na minha opinião, en-
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tre os setores que mais cresceram desde a -época da-Revolução, desde 1964não há dúvida- estão os setores das comunicações; e das comunicações de
um modo geral, desde os Correios e Telégrafos atê as comunicações por via
das ondas hertzianas. Os diversos Ministros das Comunicações que se sucederam durante esse período foram homens que dinamizaram realmente essa
grande c importante área do desenvolvimento brasileiro, desde o Ministro
Higino Corsetí até o Ministro Haroldo _de Mattos, e os seus auxiliares, como
é o caso do General Alencastro Silva, da TELEBRÃS. Lembro a V. Ex• que
foi justamente nesse período de 1972 que o Ministro das Comunicações, através da TELEBRÃS, tomou a si a incumbência de desenvolver as empresas de
telefones dos Estados. E quero registrar aqui o fato de que a primeira empresa estadual do Brasil que resolveu aderir à nova política de desenvolvimento
das comunicações foí a TELEPISA, do Piauí, quando eu era Governador.
Entendendo que não tínhamos recursos para desenvolver urna área tão sofisticada de tecnologia como é a das telecomunicações, fizemos a cessão das
nossas ações da TELE PISA, que era uma empresa estadual, uma empresa de
economia mista do Estado; cedemos a maioria das ações para a TELEB RÃS,
no sentido de que ela pudesse investir no Piauí e chegar aos números que V.
Ex'- está agora mesmo anunciando. Parabenizo V. Ex'- pela lembrança de trazer ao conhecimento da Casa o grande êxito que tem sido o Ministério das
Comunicações e a TELEBRÃS.
O SR. ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex• pelo seu precioso aparte, e
devo esclarecer ao nobre Presidente da Comissão de Assuntos Regionais que
todos estes dados estão apensos àquele documento que entreguei a V. Ex•,
para ficar na Secretaria da Comissão. Concordo com V. Ex' justamente no
que afirmou em relação ao Ministério das Telecomunicações,- o meu pensamento é o pensamento de V. Ex'- que foi aqUele que mais avançou. Como
eu disse aqui, naquela exposição que foi feita no hall da Câmara, do Congresso, vimos um número enorme de aparelhos bem trabalhados e altamente sofisticados, que demonstram exatamente um trabalho sério, um trabalho honesto de quem quer fazer alguma coisa em benefício deste grande e próspero
País, que é o nosso querido Brasil. Agradeço a V. Ex'
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero apenas dar uma amostragem, por
exemplo, falei do Maranhão, Ceará e Piauí; quero mostrar o avanço dos demais Estados do N ardeste. Por exemplo:
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Além destas transparências, que nos mostram a grandiosidade das tele~
comunicações em nosso País, interessante se rios afigura conhecermos os dados económicos da TELEBRÃS; a Receita operacional, volume e crescimento real; Rentabilidade e Produtividade, com a devida Liquidez Geral e Capitalização.
Em meu poder um folheto em que se lê: "A TELEBRAS não perde de
vista o seu objetivo" que bem se expressa no patriótico trabalho de integração
nacional.
Neste trabalho que tenho em mãos, e que pedirei permissão para ler,
para conhecimento do Senado, iremos encontrar o desenvolvimento de uma
companhia, sob todos os aspectos dignos de honrosa menção, por que revela
o valor da tecnologia brasileira, posta à prova de todos nós.
Dados Económicos:
ALGUNS DADOS ECONOMICOS DA TELEBRÁS
Receita Operacional - volume e crescimento real
A TELEBRÁS registrou, em 1980, uma Receita Operacional bruta de
Cr$ 20,7 bilhões, 15,6% maior, em termos reais, do que a registrada em 1979.
A Receita da Participação acionãria da TELEBRÃS nas empresas do
Sistema é o priilcipa[ componente da Receita Operacional, para a qual contribui com 94%. Assim, o crescimento da receita resulta, fundamentalmente, do
bom desempenho obtido pelas empresas por ela controladas, ou seja, pelo
Sistema TELEBRÁS.
Em 1980, o acréscimo do Património Líquido do Sistema TELEBRÁS,
da Órdem de Cr$ 107,4 bilhões, foi 86% maior do que -o aumento verificado
em 1979. Embora a Correção Monetâría do Patrimônio Líquido tenha contribuído em 71% desse acréscimo, foi o Lucro Retido, no montante de Cr$
18,4 bilhões, o fator de maior destaque na obtenção do melhor desempenho
do Sistema TELEBRÁS, em 1980, pois, de uma contribuição nula em 1979,
evoluiu para uma contribuição de 17% no referido acréscimo do Pairimônio
Líquido.
Rentabilidade - Produtividade
A Rentabilidade e a Produtivdade são, decisivamente, comportamento
favorável da Receita Operacional. Dessa forma, a Rentabilidade do Património da TELEBRÁS, igual a 6,1% em 1979, aumentou para 9,6% em 1980 e a
Rentabilidade de Vendas, que era de 77%, passou para 93,6%.
Quando à Produtividade, o aumento em 1980 registrou o índice de 0,33,
contra 0,29 em 1979.
Liquidez Geral - Capitalização
O índice de Liquidez Geral foi de 1,12 e a capitalização atingiu o percentual de 80,6%.
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Esses resultados decorr.!m, basicamente, do baixo endividamento tanto
da TELEBRÁS (menor do que 20%), quanto do Sistema TELEBRÃS como
um todo (menor do que 38%). Valem também como comprovação do potencial de auto-sustentação que o Sistema atingiu, após grande esforço feito no
período de 1973 a 1977, para sustentar elevadas taxas de expansão.
A natural exigência de captação de vultosos recursos de terceiros deu lugar, após a maturação dos investimentos, a uma situação patrimonial segura
e garantida de permanente crescimento.

1979

Indicadores
Vendas
Patrimôriió- Líquido
Lucro Líquido
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(A) SEM EMBRATEL
(B) CORRESPONDENDO A 6.153 NOVOS EMPREQOS

Ao finalizar, Sr. Pr6sidente e Srs. Senadores, de'sejo exaltar o patriótico
trabalho que vem executando o General José Antônio de Alencastro e Silva à
frente da TELE BRÁS, merecendo por isto as homenagens do povo brasilei~o
e deste Senado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pr"esiàrbnte, (Muito bem/ Palmas.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MAURO BENEVIDES NA SESSÃO DE 23-!0-81 E QUE, ENTREGUE À P,EVISÀO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A minha presença na tribuna do Senado, na tarde de hoje, se justifica
pela necessidade de transmitir apelo veemente às Lideranças da Câmara dos
Deputados, no sentido de que apressem a tramitação, naquela Casa, do projeto de_ minha autoria que estabelece normas para a fiscalização do Executivo
e das entidades da administração indireta, por parte do Congresso Nacional.
Sabe V. Ex' Sr. Presidente, que, exatamente há um ano, o Senado Federal aprovou, após exaustivos debates, aquela importante proposição que oferece eficácia, ao art. 45 da Carga Magna em vigor. Destaque-se que, depois de
promulgada a Lei Maior de 1967, dela fazendo parte essa norma de tàmaiiha
relevância, não conseguiu o Congresso, até hoje, aplicá-la em defesa do interesse público, à falta exatamente da sua disciplinação.
Nos dois anos em que a matéria esteve submetida ao exame das Comissões técnicas e, posteriormente, do Plenário do Senado, a imprensa registrou,
de forma encomiástica, o projeto de minha autoria, sensibilizando, desta forma, os Srs. Senadores a aceitar a redação original, Com duas alterações conseqüentes de emenda da lavra do eminente Senador Bernardino Viana.
A aprovação do projeto pelo Senado aumentou a natural expectativa no
seio das Assembléias Legislativas, que aguardam a manifestação final por
parte da Câmara, a fiin de que também elas possam regulamentar dispositivo
análogo inserto nas respectivas Cartas Estaduais.
Sem uma deliberação das duas Casas do Congresso Nacional, Sr. Presi~
dente, através de uma lei regulamentando o art. 45, não poderão igualmente,
as Assembléias, tornar eficaz dispositivo semelhante que iria, sem dúvida, valorizar, lá como aqui o trabalho exercido pelo Poder Legislativo.
Já se- disse, em numerosas oportunidades, que o elenco de órgãos inte-.
grantes da administração indireta, no plano federal, ultrapassa o número de
560, sem que Câmara e Senado, através de comissões específicas instituídas
no projeto, possam exercitar o seu poder de fiscalização e controle sobre tais
entidades. Numerosas são, Sr. Presidente, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia miSta e as fundações que manipulam recursos
vultosos, sem que, sobre os mesmos, possa incidir, de forma eficiente, o crivo
severo e fiscalizador do Poder Legislativo. O que objetiva a nossa proposição
que se transformou, portanto, em proposição do Senado Federal, porque
aqui acolhida pela unanimidade, dos meus Pares é exatamente instrumentalizar as duas Casas- Câmara e Senado-, para que elas possam -cumprir cabalmente a sua missão de controle e de fiscalização do Executivo.
Entendi do meu dever, na tarde de hoje, quando nos aproximamos do
término da presente sessão legislativa, d~ dirigir o meu apelo aos Líderes das
diversas Bancadas na Câmara dos Deputados, para que dêem maior celeridade à tramitação desse projeto já aprovado pelo Senado, a fim de que, até 5 de
dezembro, possa ser ultimada sua tramitação e o autógrafo respectivo Subir à
sanção do Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a convicção de que, nas mãos de Sua Excelência, a sanção será absolutamente tranqüila, porque não há nenhum administrador consciente dos
seus encargo~ e de suas responsabilidades, que se sinta molestado c_om o
exercício correto da missão fiscalizadora por um órgão que tenha competência constitucional para fazê-lo.
Portanto, deixo aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o meu apelo às Lideranças da Câmara dos Deputados, para que ofereçam oportunidade a que
o Congresso brasileiro tenha um instrumento realmente eficaz para cumprir a
sua missão de fiscalização e controle dos atas do Executivo e dos órgãos integrantes da AdministraÇão indireta. (Muito bem!)
ATO DO PRESIDENTE N• 121, DE 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
Diretora n'il2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução nO? 130, de 1980, resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Terripo de Serviço de Toshíko Mu_ramoto para o emprego de Assessor Técnico, com salário mensal equivalente
ao vencimentO do cargo DAS-3, a partir de 21 de outubro de 1981, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Leite Chaves.
Senado Federal, 26 de outubro de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente
do Senado Federal.
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
Ata da 36' Reunião do Conselho de Supervisão do PRODASEN

A-os vinte e oito dias do mês de setembro de mil novecentos e oitenta e
um, âs 17:30 horas, na sal,a de reuniões da Diretoria Executiva do PRO DA-
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SEN, reúne-se o Conselho de Supervisão, -sob a Presidência de S. Ex'- o Senador Itamar Franco, Terceiro-Secretário do Senado Federal e Presidente do
Conselho de Supervisão do PRODASEN. Eresentes os Conselheiros Aiman
Nogueira da Gama, V ice-Presidente do Conselho, Nerione Nunes Cardoso,
Pedro Cavalcanti D'Albuquerque Netto, Luiz Carlos Lemos de Abreu e Rui
Oscar Dias Janiques. Abrindo os trabalhos, o Senador Itamar Franco, Presidente do Conselho, solicita a leitura da Ata da reunião anterior. Esta, após lida, é aprovada por unanimidade. Em seguida, por solicitação do DiretorExecutivo do PRODASEN, é transferido como último item da pauta, o relatório· relativo a situação do Sistema de Endereçamento. Prosseguindo, o Senhor Presidente passa a palavra ao Conselheiro Juiz Carlos Lemos de Abreu
para que dê seu parecer sobre os processos PD-262/810 e PD-505/81-1 referentes aos Balancetes e Demonstrativos Contábeis dos Sistemas Orçamentário, Financeiro c Patrimonial do FUNDASEN, relativos ao· primeiro e segundo trimestres de 1981, respectivamente. O parecer do relator decide favorável pela aprovação das Contas do FUNDASEN, conforme apresentado
nos referidos processos. O relator informa ao Conselho que executou in loco a
análise da contabilidade do FUNDASEN conforme solicitação feita pelo Senhor Presidente do Conselho, não encontrando qualquer fato que desabo nasse os procedimentos orçamentários e financeiros adotados. Apenas gostaria
de fazer notar que deveriam ser mais cuidadosamente observados os processos que envolvem dispensa de licitação e o fato de o PRODASEN utilizar-se
de um número grande de contas bancárias. Esclarece o Conselheiro que este
número é motivo pela sistemática contábil utilizada, envolvendo PRODASEN e FUNDASEN. Com respeíto ao número de contas bancárias o Conselheiro Luiz Carlos Lemos de Abreu explicou aos presentes que com as modificações a serem feitas nos Atos n9s 09 e lO, de 1980, da Comissão DiretOra, em·
vista, conforme parecer do Consultor-Geral do Senado Federal, de serem incompativeis com o Decreto n' 86.326/81, de 1-9-81, o PRODASEN deixarâ
de utilizâ-las. O Conselheiro Luiz Carlos Lemos de Abreu acrescenta que a
reformulação do Ato n9 09, sob sua responsabilidade para redigir, será feita
com a participãção do PRODASEN. Após essas discussões os itens 3 e 4 refe-

rentes aos balailCetes e demonstrativos contábeis do primeiro e segundo trimestres de Í981 são aprovados por unanimidade. Em seguida, o item 5 da
pauta, referente ao relatório mensal sobre a situação orçamentária e financeira do FUNDASEN relativo ao mês de agosto de 1981 (CT-DAF/CFI579/81) é colocado em apreciação. O Senhor Presidente esclarece que este relatório será mensalmente distribuídos aos Srs. Conselheiros, por sua determinação, para que esses acompanhem de perto as atividades do PRODASEN.
Dando continuidade, o item 6 é colocado em debate, referente à Reformulação do Orçamento Interno do FUNDASEN para o exercício financeiro de
1981, constante do processo PD-275/80. O Senhor Presidente passa a palavra
ao Conselheiro Luiz Carlos Lemos de Abreu para emitir um parecer oral. O
Conselheiro relata que a Reformulação do Orçamento destina-se a ü:>rnar disponível no Orçamento do FUNDASEN, Suplementação de Recursos já repassados pela SEPLAN e a tornar disponível, orçamentariamente, saldos financeiros de exercícios anteriores. Após discussão do assunto o Conselho entendeu que o encaminhamento da Reformulação à Comissão Diretora é no
sentido somente de ratificar a decisão do Conselho de Supervisão do PRODASEN, uma vez que a solicitaÇão de Crédito Suplementar já havia sido autorizada pelo Exm"' Sr. Presidente do Senado Federal podendo, portanto, desde logo, o PRODASEN considerar o Orçamento conforme reformulado.
Este entendimento é aprovado por unanimidade dos Srs. Coriselheiros. Em
seguida é colocado em discussão o item 2 da pauta, referente ao relatório do
Diretor-Executivo do PRODASEN sobre a situação do Sistema de Endereçamento. Após amplas discussões o Conselho aprova que se faça ,urna solici~
tação de suplementação de verba à SEPLAN para o subelemento de despesas
3.1.3.2- Outros Serviços e Encargos- e que os demais aspectos apresentados no relatório sejam analisados a posteriori. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerra a reunião. Eu, Ana Maria Merlo Marengo, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, serã
assinada pelo Senhor Presidente. Brasília, 28 de setembro de 1981. - Itamar
Franco, Presidente do Conselho de Supervisão do PRODASEN.

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO MISTA

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Delegação
Legislativa n"' 01, de 1980, que ''propõe delegação de poderes ao Presidente da República, criando um parque álcoolquímico no litoral do
Estado do Piauí".
Ata da P REunião (instalação), realizada em 27 de maio de 1980
As dezessete horas e quinze minutos do dia vinte e sete de maio do ano
de mil novecentos e oitenta, na Sala Clóvis- Bevilácqua, reúne-se a Comissão
Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Delegação Legislativa n9 01, de 1980, que .. propõe delegação de poderes ao Presidente da República, criando um parque álcoolquímico no litoral do Estado do Piauí",
presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, José Lins, Jorge Kalume,
Luiz Cavalcante, Agenor Maria, Mauro Benevides, Alberto Silva e Deputados Francisco Benjamim, Osmar Leitão, HoráCio Matos, Jackson Barreto e
Pinheiro Machado.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Amaral Furlan, José Caixeta, Evandro Carreira, Henrique Sãntillo e Deputad_os Carlos Chiarelli, Norton Macedo, Mário Stamm, Octacílio Queiroz,
Marcus Cunha e Pedro Lucena.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, "assume a Presidência eventualmente, o Senhor Senador Jorge Kalume, que declara instalada a Comissão.
·
Em obediência a dispositivo regiinenta\, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cêdulas, é convídado para funcionar Como escrutinador o Senhor Deputado Horácio Matos.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Agenor Maria ..... .
11 votos
l voto
Em branco ................ .
Para' Vice-Presidente:
11 votos
Senador Luiz Cavalcante ... r.- • • • • • • • • • • • • • • • • • r.--~ • • •
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, os Senhores Senadores Agenor Maria e Luiz Cavalcante.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Agenor Maria agradece, em
seu nome e no do Senhor Senador Luiz Cavalcante, a honra com que foram

distinguidos e designa o Senhor Deputado Osmar Leitão para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Haroldo Pereii-a Fernandes, Assistente da Comissão,-lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros
da Comissão, e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n9 17, de 1981, que "dá nova redação ao parágrafo terceiro do artigo 72 da Constituição Federal".
Ata da

2~

Reunião, realizada em 11 de junho de 1981

Aos onze dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e um,
às dezesseis horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Aderbal Jurema, Bernardino Viana, Jorge Kalume, Gastão Müller e Deputados Adriano
Valente, Jayro Magalhães, Hugo Rodrigues da Cunha, Josias Leite, Navarro
Vieifa Filho, Tarcisio Delgado, Antônio Russo, Renato Azeredo e Ruben Figueiró, reúne-se-a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 17, de 1981, que
"dá nova redação ao parágrafo terceiro do artigo 72 da Constituição Federal".
·
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Luiz Cavalcante, Mauro Benevides, Lâzaro Barboza, Itamar Franco, José
Fragelli e Deputados Darcy Pozza e João Gilberto.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Deputado Antônio Russo, Presidente da Comissão, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é
dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que o prazo concedido à
Camisão foi prorrogado por lO (dez) dias, por solicitaçâo do Relator. Comunica ainda haver recebido os seguintes Ofícios: da Liderança do Partido Democrático Socíal- PDS, no Senado Federal, indicando os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Bernardino Viana e Jorge Kalume, para integrarem a
Comissão, em substituição aos senhores Senadores Aloysio Chaves, Raimundo Parente e João Calmon, respectivamente; e da Liderança do Partido Democrático Social - PDS, na Câmara dos Deputados, indicando os Senhores
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Deputados Jayro Magalhães e Josias Leite para integrarem a Comissão, em
substituição aos Senhores Deputados Antônio Amaral e Maluly Netto, respectivamente.
Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Relator da matéria, Senador Murilo Badaró, que emite
parecer pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição n9 17, de 1981.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com votos contrários ao parecer dos Senhores Deputados Ruben Figueiró e Tarcisio Delgado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar eu,
Claylton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ataque, lida e
aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO. MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre as Mensagens n9s 76 e 77, de
1981 ( CN ), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional os textos dos Decretos-leis n9s 1.861, de
25 de fevereiro de 1981 e 1.867, de 25 de março de 1981, que ''alteram
a legislação referente às contribuições compulsórias recolhidas pelo
lAPAS à conta de diversas entidades, e dá outras providências.
Ata da 2' Reunião, realizada em 03 de setembro de 1981.
Aos três dias do mês de setembro de ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores João Lúcio, Passos Pôrto, José Lins,
Gabriel Hermes, Jorge Kalume, Lourival Baptista, José Richa, Gastão
Müller, Luiz Fernando Freire e Deputados Josias Leite, Nilson Gibson,
Ubaldino Meireles, João Alves e Jairo Magalhães, reúile-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre as Mensagens n9s 76 e 77, de 1981CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional os textos dos Decretos-leis n9s 1.861, de 25 de fevereiro de
1981 e 1.867, de 25 de março de 1981, que ••alteram a Legislação referente às
contribuições compulsórias recolhidas pelo lAPAS à conta de diversas entidades, e dã outras providências."
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Itamar Franco, Evandro Carreira e Deputados Vivaldo Frota, Ossian Araripe, Hélio Campos, Euclides Sca,co, Tarcísio Delgado e Francisco Libardoni.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebida Ofícios das
Lideranças do Partido Democrãtico Social, no Senado Federal e na Câmara
dos Deputados, indicando os Senhores Senadores João Lúcio, Passos Pôrto,
José Lins, Jorge kalume e Deputado Jairo Magalhães, para integrarem a Comissão em substituição aos Senhores Senadores Raimundo Parente, Jutahy
Magalhães, Moacyr Dalla, Luiz Cavalcante e Deputado Pedro Carola, respectivamente, designados.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado Nilson Gibson, que emite parecer favorável às Mensagens n9s 76 e 77, de
1981-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como
conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada serã assinada pelo Senhor Presidente e irã à publicação.
COMISSÃO MfST A
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 74, de 1981
- (CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~ 1.859, de 17 de
fevereiro de 1981, que ''extingue o Fundo Nacional de Desenvolvimento, e dá outras providências.''
Ata da 2* Reunião, realizada em 15 de setembro de 1981
Aos quinze dias do mês de setembro de mil novecentos e oitenta e um, às
dezessete horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Gabriel Hermes, José Lins, Passos Pôrto, Roberto Saturnino, Agenor
Maria, Affonso Carilargo e Deputados Nílson Gibson, Paulo Guerra, Jairo
Magalhães, Inocêncio Oliveira, Castejon Bt:_anco e Hélio Campos, reúne-se a
Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'? 74, de
1981 - (CN), do Senllo~ Presidente da República submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.859, de 17 de fevereiro de
1981, que '"extingue o Fundo Nacional d~ Desenvolvimento, e dã outras providências.''
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lo manto Júnior, Raimundo Parente, Humberto Lucena, Alberto Silva e De-

putados Isaac Newton, Nosser Almeida, José Carlos, Vasconcelos, Hélio Duque e Alberto Goldman.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Agenor Maria, que solicita, nos termos regimentais, adispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido Ofícios da Liderança do Partido Democrático Social - (PDS), na Câmara dos Deputados, indicando os Senhores Deputados Nilson Gibson e Jairo Magalhães
para integrarem a Comissão, em substituição aos Senhores Deputados Josias
Leite e Antônio Pontes, respectivamente, e, da Liderança do Partido Democrático Social- (PDS), no Seriado Federal, indicando o Senhor P~sos Pôrto
para integrar a Comissão, em substituição ao· Senhor Senador Martins Filho.
Prosseguindo os trabalhos da COmissão, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Relator, Deputado Paulo Guerra, que emite parecer favorável a
Mensagem n9 74, 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.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comíssão e ifã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n9 51, de 1981, que "acrescenta § 39 ao artigo 95 da
Constituição Federal".
Ata da I\' Reunião (instalação), realizada em 16 de setembro de 1981
Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e um, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Fínanças,
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Bernardino Viana, Raimundo Parente, Gabriel Hermes, Agenor Maria, José Fragelli,
Gastão Müller e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Inocêncio Oliveira, Simão Sessim, Modesto da Silveira e Celso Peçanha, reúne-se a Comissão
Mista do Congresso Nacional, imcumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n'? 51, de 1981, que "'acrescenta§ 39 ao artigo
95 da Constituição Federal".
Deixam: de comparecer, por motivo jUstificado, os Senhores Senadores
Jorge Kalume, João Lúcio, Leite Chaves, Nelson Carneiro e Deputados
Hélio Campos, Ossian Araripe, Rosa Flores, Edson Vidigal e Henrique
Eduardo Alves.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, -asSume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Gastão Müller, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice.. Presidente da Coniissão.
Distdbuídas as cédulas, o Senhor Senador Gastão Müller convida o Senhor
Deputado Celso Peçanha para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o -Seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Agenor Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 votos
Para Vice-Presidente:
Senador Almir Pinto ... -..-. r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 votos
1 voto
Em branco ...... _........ ,_.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Agenor Maria e Almir Pinto.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Agenor Maria agradece, em
nome do Senhor Senador Almir Pinto e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Hélio Campos para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar~ encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emepda à
Constituição n9 52, de 1981, que "altera a redação do artigo 164 da
Constituição Federal".
Ata da t• Reunião (instalação), 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 dezesseis horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores AI-
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mir Pinto, Arno Damiani, Bernardino Viana, José Richa, Affonso Camargo e
Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Paulo Guerra, Antônio Pontes,
Ary Kffuri, Jorge Uequed, Fernando Coelho, Alberto Goldman e José Bruno, reúne-se a Comissão- Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo
e parecer s_obre a Proposta de Emenda à Constituição n9 52, de 1981, que "altera a redação do artigo 164 da Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justrticado, os Senhores Senadores
Lo manto Júnior, Raimundo Parente, Jorge Kalume, Henrique Santillo, Lázaro Barboza, Mendes Canal e e Deputados Cláudio Strassburger e Luiz Leal.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Deputado Ary Kffuri, que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irã proceder à eleição do Presidente e do Více-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Deputado Ary Kffuri convida o Senhor
Deputado Fernando Coelho para funcionar como escrutinador_.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado José Bruno ................--.-............... 10 votos
Deputado Luiz Leal . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . .
2 votos
Para Vice-Presidente:
Deputado Antônio Pontes ............. -. . . . . . . . . . . . . . .
9 votos
Deputado Fernando Coelho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 votos
São declarados eleitos, respêctivamente;Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados José Bruno e Antônio -P-Ontes.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado José Bruno agradece, em
nome do Senhor Deputado Antônio Pontes e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Almir PintO paTa relatar
a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Maria de Lourdes Sampaio, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata_
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n9 53, de 1981, que urestabelece Beneficios
Fiscais ao Nordeste".
Ata da I' Reunião ( lnstalacão ), realizada
em 22 de setembro de I981
Aos vinte e dois 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 Jorge Kalume, Arno Damiani, Benedito Canelas, José Caixeta, Gabriel Hermes, Mauro Benevides, Agenor
Maria, Cunha Lima, Gastão Maller e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães e Jackson Barreto, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional,
incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 53, de 1981, que "restabelece Benefícios Fiscais ao Nordeste".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Raimundo Parente, Alberto Silva e Deputados Alexandre Machado, Altair
Chagas. Angelina Rosa, Roberto Galvani, José Carlos Vasconcelos, Marcondes Gadelha, Antonio Mariz e Antonio Morais.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas âs cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor
Deputado Jackson Barreto para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Mauro Benevides ............. _..•...... -.....
11 votos
1 voto
Em branco ......................... '"~-· .. _. . . . . . . . . .
Para Vice-Presidente:
12 votos
Senador Raimundo Parente ........................ _..
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presiderite, os
Senhores Senadores Mauro Benevides e Raimundo Pci.fente.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Mauro Benevides agradece,
em nome do Senhor Raimundo Parente e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Altair. Chagas para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se-
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rã assinada peta Senhor Presidente e demais meffibros da Comissão e irâ à
publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n9 54, de 1981, que "Dá Nova Redação à alínea e do parágrafo único do artigo 151 da Constituição Federal".
Ata da 1' Reunião (Instalação), realizada
em 22 de setembro de I981
Ao.s vinte e dois dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e um, às dezessete horas e trinta minutos, nã Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadore Gabriel Hermes,
Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, Jorge Kalume, Almir Pinto, Alberto Silva e
Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Nilson Gibson, Alcebíades de OFveira, Tidei de Lima, Celso Peçanha e Luiz Baptista, reúne-se a Comissão
Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre
a Proposta de Emenda à Constituição n9 54, de 1981, que "'Dânova redação à
alínea e do parágrafo único do artigo 151 da Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Raimundo Parente, Pedro Simon, Mauro Benevides, Orestes Quércia, José
Fragelli e Deputados Castejon Branco, Simão Sessim, Flãvio Chaves e Rubem Figueiró.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor
Deputado Alcebíãdes de Oliveira para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleiçãO, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Flávio Chaves ............................ _ 11 votos
Deputado Celso Peçanha ...........................
2 votos
Para Vice-Presidente:
Deputado Nilson Gibson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 votos
Em branco .......... -..... ~~ _ .-......................
1 voto
São declaradOs eleitos, respectivamente, Presidente e V iceM Presidente, os
Senhores Deputados Flávio Chaves e Nilson Gibson.
Assumindo a Presidência o Senhor-- Deputado Nilson Gibson, VicePresidente, agradece, em nome do Senhor Deputado Flávio Chaves e no seu
próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jutahy Magalhães para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e irá à put,licação.
4

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre Proposta de Emenda à Constituição n"' 56, de 1981, que Haltera disposith·o da vigente
Constituição Federal, para o fim de impedir a incidência de Tributação do lrrposto de Renda sobre salários."
Ata da 1' Reunião (Instalação), realizada
em 29 de setembro de 1981
Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e um, às dezesseis horas e quinze minutos~ na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins,
Gabriel Hermes, Martins Filho, João Lúcio, Roberto Saturnino, Affonso Camargo, Alberto Silva e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, José Mendonça Bezerra, Walter Silva e Leopoldo Bessone, reúne-se a Comissão Mista
do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n'.'-56, de 1981, que '"altera dispositivo da vigente Cons~j_tuição Federal, para o fim de impedir a incidência de Tributação
do Imposto de Renda sobre salários."
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Raimundo Parente, Almir Pinto, Lázaro Barboza, Humberto Lucena e Deputados Fernando Magalhães, Adolpho Franco, Antonio Pontes, Fernando
Coelho, Paulo Borges e Péricles Gonçalves.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
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Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor
Deputado Walter Silva para funcionar como escrutiriador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Deputado Leopoldo Bessone ._..._.................... .
Em branco ................•. _. ~· ......•.•..•.......•

11 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:

Deputado Adolpho Franco
12 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Leopoldo Bessone e Adolpho Franco.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Leopoldo Bessone agradece, em nome do Senhor Deputado Adolpho Franco e no seu próprio, a honra
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Almir Pinto pararelatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão; a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão e irá à
publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre as Propostas de emendas à
Constituição nt?s. 55, 57, 58, 59, de 1981, que "alteram a redação do
artigo 15, § 19, alínea "a", da Constituição Federal, restabelecendo
as eleições di retas para Prefeito e Vice-Prefeito das Capitais dos Estados e dos Municípios considerados estâncias hidrominerais."
Ata da

Outubro de
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I~ Reunião (Instalação), realizada
em 29 de setembro de !981

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e um, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Arno Damiani, Jorge Kalume, Pedro Simon, Mauro Berrevides, Alberto Silva, Mendes Canale e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Júlio Martins, Hélio Campos, Carlos Nelson, Hélio Garcia e Caio
Pompeu, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de
estudo e parecer sobre as Propostas de Emendas à Contituição n"'s. 55, 57, 58
e 59, de 1981, que "'alteram a redação do artigo 15, § 1'i", alínea ••a", da Constituição Federal, restabelecendo as eleições diretas para Prefeito e VicePrefeitos das Capitais dos Estados e dos Municípios considerados estâncias
hidrominerais."
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lourival Baptista, Almir Pinto, Itamar Franco e Deputados Navarro Vieira,
Waldir Walter, Antônio Morimoto e Francisco Libardoni.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o senhor Deputado Hélio Campos que declara instalada a Comissão.
- -Em obediência- a --dispOSitiVO regimental, o senhor Presidente esclarece
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Deputado Hélio Campos convida o senhor
Deputado Carlos Nelson para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Senador Pedro Simon
Senador Alberto silva

10 votos
2 votos

Para Vice-Presidente:

Senador Jutahy Magalhães . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .
Senador Arno Damiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 votos
1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Pedro Simon e Jutahy Magalhães.
Assumindo a Presidência o senhor Senador Pedro Simon agradece, em
nome do Senhor Senador J utahy Magalhães e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e desígna o Senhor Deputado Josias Leite para relatar
a matéria.
_Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Man~ de Lourdes Sampaio, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata,
que, hda e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.

1981

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a PropOsta de
Emenda à Constituição n~' 43, de 1981, que "dá nova redação ao artigo 25 da Constituição Fediral".
Ata da

2~

Reunião, realizada em 29 de setembro de 1981.

Aos Virite e n"õve dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oiR
tenta e um, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores Arno Diamiani, Jorge Kalume,
Bernardino Viana, Jutahy Magalhães, Gabriel Hermes, Mauro Benevides,
José Fragelli, Alberto Silva e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, lssac
Newton, Júlio Martins e Evandro Ayres de Moura, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição nt? 43, de 1981, que .. dá nova redaçào ao
artigo 25 da Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Martins Filho, José Richa, Agenor Maria e Deputados Antônio Pontes, Jorge Gama, Juarez Furtado, Tidei de Lima, Carlos Augusto e Luiz Batista.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Senador Gabriel Hermes, Presidente eventual, 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 Ofícios
das Lideranças do Partido Democrático Social, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, indicando os Senhores Senador Arno Damiani e Deputado Júlio Martins para integrarem a Comissão, em substituição aos Senhores Senador Raimundo Parente e Deputado Paulo Guerra, respectivamente,
anteriormente designados.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator Senhor
Deputado Evandro Ayres de Moura, que emite parecer contrário à Proposta
de Emenda à Constituição n• 43, de 1981.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto contrário
do Senhor Senador José Fragelli.
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, serã assinada pelo Senhor Presidente e irá
à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Coristituição nt? 45, de 1981, que "acrescenta os artigos 211
e 212 à Constituição Federal, regulando a situação dos Municípios
criados e não instalados e dispondo sobre a nomeação dos respectivos
Prefeitos'".
Ata da

2~

Reunião, realizada em 29 de setembro de 1981

Aos vínte e nove 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 Jutahy Magalhães, Aloysio Chaves, Gabriel Hermes, Passos Pôrto, Bernardino Viana, Jorge Kalume, Mauro
Benevides, Adalberto Sena e Deputados Siqueira Ca~pos; Nilson Gibson,
Júlio Campos, Josias Leite, Edison Lobão, Adriano Valente e Leite Schlmidt,
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 45, de 1981, que
"acrescenta os artigos 211 e 212 à Constituição Federal, regulando a situação
dos Municípios criados e não instalados e dispondo sobre as nomeação dos
respectivos Prefeitos".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Agenor Maria, Affonso C amargo, Tancredo Neves e Deputados Gilson de
Barros, Carlos Bezerra, João Câmara e Melo Freire.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Adalberto Sena. que solicita, nos termos regimentais, adispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofícios da
Liderança do Partido Democrático Social, no Senado Federal, indicando os
Senhores Senadores Gabriel Hermes, Passos Pôrto e Jorge Kalume, em substituição aos Senhores Senadores Lourival Baptista, Moacyr Dalla e José Lins;
da Liderança do Partido Democrático Social, na Câmara dos Deputados, os
Senhores Deputados Nilson Gibson e Adriano Valente, em substituição aos
Senhores Deputados Ubaldo Barém e Alípio Carvalho, anteriormente designados.
Prosseguindo, o Senhor Presidente Concede a Palavra ao Relator, Senhor Deputado Siqueira Campos, que emite parecer favorável à Proposta,
nos termos da Emenda Aditiva que oferece como conclusão.

·Outubro de 1981

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena lsnài-d Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irâ
à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 88, de 1981
(C'N), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.866, de 9 de marco
de 1981, que Hdispõe sobre a nomeação de prefeito em município declarado de interesse da seguran.;a nacional".
Ata da 1' reunião (instalação),
realizada em 30 de setembro de 1981
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala da Comissão de Finanças,
presentes os Senhores Senadores Gabriel Hermes, Martins Filho, Eunice Michiles, Mauro Benevides, José Fragelli, Affonso Camargo e Deputados Jairo
Magalhães, Erasmo Dias, Paulo Studart, Joel Ferreira, Ossian Araripe eGomes da Silva, reúne-se a Comissão Mista, incUmbida de estudo e parecer
sobre a Mensagem n' 88, de 1981 (CN), do Senhor Presidente da República
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'?
1.866, de 9 de março de 1981, que "dispõe sobre a nomeação de prefeito em
município declarado de interesse da segurança nacional".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Aloysio Chaves, Jorge Kalume, Lourival Baptista, Agenor Maria, Orestes
Quércia e Deputados Josias Leite, Antônio Dias, Brabo de Carvalho, Jader
Barbalho e Adhemar Santillo.
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 irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador José Fragelli convida o Senhor
Deputado Paulo Studart para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Mauro Benevides ·······~····-~·········A·····
Senador Martins Filho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para
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10 votos
2 votos

Vicc~Presidente:

pensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacionais terras devolutas situadas na faixa de cem quilômetros de largura em cada lado do eixo de rodovias
na Amazônia Legal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Evandro Carreira, Lázaro Barboza, Gastão Müller e Deputados Roberto
Galvani, Ruy Silva, Humberto Souto, Antônio Pontes, Gilson de Barros e
Mário Frota.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto que declara instalada a
Comissão.
·
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Paulo Guerra para funciOnar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Aluízio Bezerra .......................... .
Em branco ...................•.....................
Para Vice-Presidente:
Deputado Ruy Silva

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

12 votos
I voto

13 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Aluízio Bezerra e Ruy Silva.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Aluizío Bezerra agradece,
em nome do Senhor Deputado Ruy Silva e no seu próprio, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Senadoi Jutahy Magalhães para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão e irâ à
publicàção.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e Parecer sobre a Mensagem n9 90, de 1981CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n'i' 1.869 de 14 de abril de
1981, que "dispõe sobre a isenção de impostos e taxas nas importacões realizadas pela Indústria de Material Bélico do Brasil - 1MBEL."
Ata da 1• Reunião (Instalação), realizada em 30 de setembro de 1981

Senador Lourival Baptista ....... , ·~., .,,_, '" ........ -..
Senador Gabriel Hermes .............. ,_ .-......... ·--·-

9 votos
3 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Mauro Benevides e Lourival Baptista.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Mauro Benevides agradece,
em nome do Senhor Senador Lourival Baptista e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Joel Ferreira para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
João Hélio Carvalho Rocha. Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada. será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e vai à püblicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 89, de 1981-

C'N, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nº 1.868, de 30 de março de
1981, que '~altera dispositivo do Decreto-lei n9 1.164, de )9 de abril de.
1971, que declara indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacionais terras devolutas situadas na faixa de cem quilômetros de largura em cada lado do eixo de rodovias na Amazônia Legal".
Ata da l• Reunião (Instalação), realizada em 30 de setembro de 1981
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Bernardino
Viana, Raimundo Parente, Josê Lins, Jutahy Magalhães, Aderbal Jurema,
Adalberto Sena, José Fragelli e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães,
Henrique Brito, Paulo Guerra e Aluizio Bezerra, reúne-se a Comissão Mista,
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nº 89, de 1981-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.868, de 30 de março de 1981, que "altera
dispositivo do Decreto-lei n9 1.164, de (9 de abril de 1971, que declara indis-

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões da
Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores
Jorge Kalume, Luiz Cavalcante, Murilo Badaró, Raimundo Parente, Jutahy
Magalhães, José Fragelli, Alberto Silva e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Italo Conti. Hélio Campos, Odulfo Domingues e Geraldo Fleming,
reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n• 90, de 1981-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à delibe·
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~? 1.869, de 14 de abril
de 1981, que "dispõe sobre a isenção de impostos e taxas nas importações realizadas pela Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL."
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lourival Baptista, Henrique Santillo, Agenor Maria, Cunha Lima e Deputados J oel Ferreira, José Ribamar Machado, Luiz Rocha, Felippe Penna e
Francisco Libardoni.
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 írâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador José Fragelli convida o Senhor
Deputado Hélio Campos para furidonar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Agenor Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senador M urilo Badaró . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para Vice-Presidente:
Senador Jorge Kalume .............................. .
Senador Cunha Lima ................................ .

10 votos
2 votos

9 votos
3 votos

São declarados eleitos, respectivamente. Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Agenor Maria e Jorge Kalume.
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Assumindo a Presidência o Senhor Senador Jorge Kalume, VicePrcsidcnte, agradece, em nome do Senhor Senador Agenor Maria e no seu
próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado
José Ribamar Machado para relatar a matéria.
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 c aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros
da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA

I~

Reunião (Instalação), realizada em 6 de outubro de 1981

Aos seis dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e um,
às dezesseis horas c trinta minutOs, mi Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senador.es Raimundo Parente, Aderbal
Jurema, Moacyr Dalla, José Lins, Martins Filho, Mauro Benevides, Henrique Santillo, Alberto Silva e Deputados Jairo Magalhães, Gomes da Silva,
Wildy Viana, Hélío Campos e Carlos Augusto, reúne-se a Comissão Mista,
incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Cons~
tituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Luiz Cavalcante, Humberto Lucena, Mendes Canale e Deputados Josias Leite, Antonio Pontes, Juarez Furtado, Heitor Alencar Furtado, Celso Peçanha
c Pedro Lucena.

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor
Deputado Carlos Augusto para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Alberto Silva ..................... . A.........
Em branco .....................................-.....

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esdarece
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Adalberto Sena convida o Senhor
Senador Alberto Silva para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verHica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
10 votos
Deputada Júnia Marise
2 votos
Deputado Jorge Gama
Para Viee-Presidente:

Incumbida de examinar e emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n" 62, de 1981, que ualtera o artigo 98 da
Constituição Federal".
Ata da

Outubro dEi 1981

12 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:
Senador Martins Filho ....._................. .. . . .. . . . 12 votos
Em branco .................. -.- .- ... -~ .....-. -.--.. . . . . . . . . .
1 voto
São declarados eleitos, respectiVamente, Presidente e Vice-Presidente. os
Senhores Senadores Alberto Silva e Martins Filho.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Alberto Silva agradece, em
nome do Senhor Senador Martins FiTh-oe-no seu próprio, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Gomes da Silva para relatar
a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão e irá à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumhida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n<~ 63, de i981, que Hmodifica o§ 2<~ do Artigo 102, da
Constituição, que dispõe sobre proventos da inatividade."
Ata da 1~ Reunião (Instalação), realizada em 6 de outubro de 1981.
Aos seis dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e um,
às dezcsseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Almir
Pinto, Jorge Kalume, Eunice Michiles, Arno Damiani, Adalberto Sena, Alberto Silva e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, FrancisCo Rollemberg, Isaac Newton, Telmo Kirst e Júnia Marise, reúne-se a Comissão Mista
do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição ni? 63, de 1981, que .. modifica o§ 2"' do Artigo 102 da
Constituição, que dispõe sobre proventos da inatividade."
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
João Calmon, Benedito Ferreira, Agenor Maria, José Richa, Gastão Müller e
Deputados Ossian Ara ripe, Jorge Gama, Fernando Coelho, Antônio Morais
e João Menezes.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, evcntuaJniente, o Senhor Senador Adalberto Sena que declara instalada a Comissão.

Deputado Ossian Araripe ........................... .
Deputado Josias Leite .............................. .

9 votos
3 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice--Presidente, os
Senhores Deputados Júnia Marise e Ossian Araripe.
Assumindo a Presidência a Senhora Deputada Júnia Marise agradece,
em nome do Senhor Deputado Ossian Araripe e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador João Calmon para relatar
a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Maria de Lourdes Sampaio, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata.
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumhida de estudo e parecer sobre a Mensagem n<~ 91, de 1981
- (CN), do Senhor Presidente da República submetendo à delibe~
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 1.870, de 6 de
maio de 1981, que uatribui competência para a dispensa da retenção
de Imposto de Renda de reduzido valor, dispõe sobre a retenção do imposto incidente sohre rendimentos de depósito a prazo fixo, e dá outras
pro"·idências''.
Ata da P- Reunião (Instalação), realizada em 6 de outubro de 1981
Aos seis dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e um,
às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins,
Gabriel Hermes, Jutahy Magalhães, Aderbal Jurema, Jorge Kalume, Roberto Saturnino, Mauro Benevides, Lázaro Barbosa, Affonso Camargo e Deputados Jairo Magalhães, José Torres, José Carlos Fagundes, Honorato Vianna
c Horácio Ortiz, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer
sobre a Mensagem n' 91, de 1981 (CN), do Senhor Presidente da República
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9
1.870, de 6 de maio de 1981 que "atribui competência para a dispensa daretenção de Imposto de Renda de reduzido valor, dispõe sobre a retenção do
imposto incidente sobre rendimentos de depósitos a prazo fixo, e dá outras
providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Passos Pôrto, Alberto Silva e Deputados Josias Leite, Francisco Rossi, Fernando Magalhães, Vicente Guabiroba, Felippe Penna e Sebastião Rodrigues
Júnior.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Deputado Honorato Vianna, que declara
instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Deputado Honorato Vianna convida o Senhor Senador Mauro Benevídes para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
14 votos
Deputado Horácio Ortiz
Para Vice-Presidente:
Deputado José Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 votos
Em branco
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •. . . . . . . . . . . . . . .
l voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Horácio Ortiz e José Torres.
Assumindo a -Presidêricía o Senhor Deputado Horácio Ortiz agradece,
em nome do Senhor Deputado José Torres e no seu próprio, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Passos Pôrto para relatar a
matéri;J.
Nada mais havendo :.~ tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
frederic Pinheiro Burreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada. scrú assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irú u pubficaçào.
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COMISSÃO '11STA
lm·umbida d<' estudo e parecer sobre a Proposta de Delegação
Legislativa n'·' 01, de 1980, que- Hpropôe delegação de Poderes ao Pre-

sidentl' da R<.•ptiblica, criando um parque álcoolquímico no litoral do
Estado do l.,iauí''.
Ata da

2~

Reunião, rl'alizada em 6 de outubro de 1981

Aos seis dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e um,
às dczcssete horas c trinta minutos, na Sala dJ. Comissão de Finanças, no Se-nado Federal, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, José Lins,
Jorge Kalume, Luiz Cavalcante, Agenor Maria, Mauro Benevides, Alberto
Silva, Henrique Santillo c Deputados Francisco Benjamim, Osmar Leitão,
Octacílio Queiroz e Pinheiro Machado, reúne-se a Comis-:ão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de DelegaçUo Legislativa n9 OI, de 1980, que "'propõe delegação de poderes ao Presidente da República, criando um parque alcoolquímico no litoral do Estado
do Piauí."
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Amaral Furlan, José Caixeta, Evandro Carreira e Deputados Carlos Chiarclli, Horácio Mutos, Norton Macedo, Mário Stamm, Marcus Cunha, Jackson Barreto c Pedro Lucena.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Agenor Maria, 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 da matéria. Deputado Osmar Leitão, que emite parecer favorável a Proposta de Delcg;;tçà.o Legislativa n'~ 01, de 1980, na forma di: P-roJ6to de Resolução.
Posto em discussão c votação, é o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião. Lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre as Propostas de
Emenda à Constituição n9s31 e33, de 1981, que "acrescentam artigo
ao Título das O"isposiÇões Ger:iiS- e Transitórias, autorizando a fixação de novos subsídios para os Prefeitos e Vice-Prefeitos Municipais durante a atuallegislatura, prorrogada pela Emenda Constitucional n'.' 14, de 9 de setembro de 1980".
Ata da 2' Reunião, realizada em 6 de outubro de 1981
Aos seis dias do mês de outubro 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 Martins Filho, Almir Pinto, Raimundo Parente, Jorge 1\.alume. Bernardino Viana, Mauro Benevides, Alberto Silva, Vaidon Varjào. c Derutados Jairo Magalhães, Amílcar de Queiroz, Hélio Campos, Isaac Newton e Nivaldo Krüger, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre as Propostas de
Emenda~~ ConstífUIÇirO n9s 31 e33, de 1981, que "acrescentam artigo ao Titu~
lo da~ Disposições Gerais c Transitórias, autorizando a fixação de novos
subsídios para os Prefeitos e Vicc-Prcfcitos Municipais durante a atuallcgislatura. prnrrogad:.t pela Emenda Constitucional n\) 14, de 9 de setembro de

1no··.

Dcix<.lm de <.:ompareccr, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Lins. Ag_enor Maria, Evandro Carreira e Deputados Josias Leite, Júlio
Martins. Juarcz Furtado, Ralph Biasi, Leopoldo Bessone e Bento Lobo.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor VicePresidente. no exercício da Presidência, Senador _Martins Filho, que solicita.
nos tt:rmos regimentais, a dispcns<.l da leitura da Ata da reunião anterior, que,
logo após. é dada como apn.wada.
Em scguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Deputado Isauc Newton, que emite parecer favorável à Proposta de Emenda
ü Constituição n9 Jl, de 1981, na forma apresentada, e, conseqüentemente,
pela rejeição. por pi'cjudlcada: da Proposta de Emenda à Constituição n~' 33,
de 1981.
Posto em discussào e votação, é o parecer aprovado, sem restrições.
Nada mais havcndo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que. lida e ~tprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
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COMISSÃO MISTA
lm:umbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Con!l>tituição n~ 44, de 1981, que "altera a redação do§ 39 e revoga o§
41' do art. 59 da Constituição Federal".
Ata da 2• Reunião, realizada em 6 de outubro de 1981
Aos seis dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e um,
às dezesseis horas, na Sala de reuniões da Comissão de Finanças, no Senado
Federai,_ rresentes os Senhores Senadores Murilo Badaró, Aloysio Chaves,
Bernardino Vi3na,Jutahy Magalhães, Ahnir Pinto, João Lúcio, Lázaro Barboza, José Fragclli, e Deputados Jairo Magalhães, Isaac Newton, José Amorim, Epitácio Cafeteira, Antônio Mariz e Louremberg Nunes Rocha, reúnese a ComiSsâo Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 44, de 1981, que "altera a redaçào do § 3~' e revoga o § 41' do art. 59 .da Constituição."
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Nelson Carneiro, Leite Chaves, Mendes Canale, e Deputados Josias Leite,
Inocêncio Oliveira, Leorne Belém, Heitor Alencar Furtado e Flávio Chaves.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente. Deputado Epitádo Cafeteira, que solicita, nos te-rmos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovad:1.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da matéria, Senador Almir Pinto, que emite parecer pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n'~ 44, de 198l.
Posto em discussão e votaÇão, é o parecer aprovado, com voto vencído
do Senhor Senador Aloysiu Chaves.
Nada mais Havendo a tratàr, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Maria de I Ourdes Sampaio, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assin3.da pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e Irá à publicação.

cOMii)SÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 92,
de 1981-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.871, de 8 de
maio de 1981, que udispõe sobre a isenção de impostos e taxas nas importações realizadas pela Prólogo S.A. - Produtos Eletrônicos".
Ata da P Reunião (instalação), realizada em 7 de outubro de 1981.
A-os sete dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Economia,
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores A1oysio Chaves, Milton
Cabral, Luiz Cavalcante, Martins Filho, Jr.itahy Magalhães, Henrique Santillo, Alberto Silva, e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Adolpho
Franco, Antônio Pontes, Erasmo Dias e Odulfo Domingues, reúrie-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n'i'
92, de 1981-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 1.871, de 8 de maio de
1981, que "dispõe sobre a isenção de iinpostOs e taxas nas importações realizadas pe\" PROLOGO S.A. - Produtos Eletrônicos".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Murilo Badaró, Leite Chaves, Pedro Simon, Valdon Varjão, e Deputados
Fernando Magalhães, José Mendonça Bezerra, Hélio Duque, Ralph Biasi e
Mário Moreira.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Alberto Silva, que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regímerital, o Senhor Presidente esclarece
que irá rroceder 3 eleição do Presidente e do Vice-Presídente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Albt!rto Silva convida o Senhor
Deputado Odulfo Domingues para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o segUinte resultado:
Para Presidente:
Senador Leite Chaves
Em branco ..

12 votOs
1 voto

Para \'ice-Presidente:
Senador Luiz Cavalcante ..................... . -......
l2 votos
Em branco .......... ~ .......... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 voto.
São declarados elcltos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Leite Chaves e Luiz Cavalcante.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Luiz Cavalcante, VicePresidente, agradece, em nome do Senhor Senador Leite Chaves e no seu pró-r
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prio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado
Adolpho Franco 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 e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida~

estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 89, de 1981CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"" 1.868, de 30 de março de
1981, que ~'altera dispositivo do Decreto-lei n9 1. 164, de 19 de abril de
1971, que declara indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacionais terras deYolutas situadas na faixa de cem quilômetros de largura em cada lado do eixo de rodovias na Amazônia Legal".
Ata da

2~

Reunião, realizada em 7 de outubro de 1981

Aos sete dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezoito horas, na Sala da Comissão de Economia, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores Almir Pint_o, Bernardino Viana, Raimundo
Parente, José Lins, Jutahy Magalhães, AderbalJurema, Adalberto Sena, José
Fragelli, e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Paulo Guerra e Alufzio
Bezerra, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n"" 89, de 1981-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberaç_ão do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.868, de
3.Q..demarço de 1981, que ••altera dispositivo do Decreto-lei n9 1.164, de 19 de
aõnf ·d~ 1971, que declara indispensâveis à segurança e ao desenvolvimento
nacionais terras devolutas situadas na faixa de cem quilôrnetros de largura em
cada lado do eixo de rodovias na Amazônia Legal".
DeixaT de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Evandro Carreira, Lázaro Barboza, Valdon Varjão, e Deputados Roberto
Galvani, Ruy Silva, Humberto Souto, Henrique Brito, Antonio Pontes, Gil'Son de ~arros e Mário Frota.
H?'vendo número regimental são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Depud.do Aluízio Bezerra, que solícita, nos termos regimentais, adispensa da·~le'íiura da Ata da reunião anterior, que, logo após é dada corno
-aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido Ofício da Liderança do Partido Popular, no Senado Federal, indicando o Senhor Senador·
Valdon Varjão para integrar a ComfSSãõ em substituição ao Senhor Senador
Gastão MUller.
Prosseguindo, o.Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador Jutahy Magalhães, que emite p-arecer favorável à Mensagem n9 89, de
1981-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece corno
conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a prese,nte Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem n9 90, de 1981
- (CN)~ do Senhor Presiaente da Repúblicã submetendo à deliberação do Congresso-Nacional o texto do Decreto-lei n"' 1.869, de 14 de
abril de 1981, que "dispõe sobre a isenção de impostos e taxas nas importações realizadas pela Indústria de Material Bélico do BrasiiIMBEL".
Ata da 2~ Reunião, realizada em 7 de outubro dê 1981
Aos sete dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões da
Comissão de Economia, no Senado Fed"eral, Presentes os Senhores Senadores
Jorge Kalume, L.uiz Cavalcante, Raimundo Parente, Jutahy Magalhães, Henrique Santillo, Curiha Lima, José Fragelli, Alberto Silva, e Deputados Josias
Leite, Jairo Magalhães, halo Conti e Odulfo Domingues, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de eStudo e parecer sobre a Mensagem n9 90, de 1981
(CN), do Senhor Pre.!idente da República, submetendo à deliberação do Con·
gresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.869, de 14 de abril de 1981, que
'dispõe sobre a isenção de impostos e taxas nas importações realizadas pela
Indústria de Material Bélico do Brasil- IMBEL".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lourival Baptista, Agenor Maria, Murilo Badaró, e Deputados Joel Ferreira,
José Ribamar Machado, Luiz Rocha, Hélio Campos, Felippe Penna, Fráncisco Libardoni e Geraldo Flerning.
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Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Senador Jorge K alume, 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.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da matéria, Deputado Jairo Magalhães, que emite parecer favorável à Mensagem n9
90, de 1981 (CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece
como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Maria de Lourdes Sampaio, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Eomissãtf'e irã ã publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n9 46, de 1981, que udá nova redação ao arti~
go 15, § 39, alínea "f'', e ao artigo 177, § 19, da Constituição Federal".

Ata da 2'!1 Reunião, realizada em 7 de outubro de 1981
Aos sete dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema, Eunice
Michiles, Almir Pinto, Martins Filho, Jorge Kalume, Mauro Benevides, José
Richa, Roberto Saturnino, Alberto Silva, e Deputados Josias Leite, Jairo
Magalhães, Paulo Guerra e Nilson Gibson, reúne-se a Comissão Mista, do
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 46, de 1981, que "dá nova redação ao artigo
177, § J9, da Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lourival Baptista, Gastão MUller, e Deputados Isaac Newton, Antônio Pontes, Olivir Gabardo, Murilo Mendes, Octacílio Almeida, Luiz Baptista e Alcir
Pimenta.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor VicePresidente da Comissão, Deputado Paulo Guerra, 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 que irâ redistribuir a matéria
ao Senhor Senador Aderbal Jurem a, em substituição à Senhora Senadora Eunice Michiles, anteriormente designada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador Aderbal Jurema, que emite parecer pela rejeição da Proposta de Emenda
à Constituição n' 46, de 1981.
PoslO em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre as Propostas de
Emenda à Constituição n<?s 37 e 60, de 1981, que "alteram a redação
do§ 4"' do art. 15 da Constituição, acrescentando-lhe os§§ S'i' e 69''.
Ata da

2~'

Reunião, realizada em 7 de outubro de 1981

Aos sete dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às quinze horas, na Sala da ComissãO de Finanças, nO- Senado Federal,
presentes os Seflhores SenadoreS Aloysio Chaves, J utahy Magalhães, Bernardino Viana, Jorge Kalume, Aderbal Jurema, Alberto Silva, e Deputados Jairo Magalhães, Josias Leite, Nilson Gibson, Antônio Amaral, Paulo Guerra e
Tertuliano Azevedo, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir p·arecer sobre as Propostas· de Einenda à Constituição n9s 37 e 60, de 1981, que "alteram a reda:-ção do§ 49 do art. 15 da
ConstitUição, acrescentando-lhe os §§ 59 e 6""".
. ·.~ ..
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhore~.:.~en:á:dores
Passos Pôrto, Pedro Simon, Orestes Quércia, Leite Chaves, Salda-lóHa Derzi, e
Députados Isaac Newton, Flávio Chaves, Marcelo Cordeiro, José Carlos
Vasconcell.os e Walber Guimarães.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Deputado Nilson Gibson, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa d~ leitura da Ata da reunião anterior,
que, logo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido ofícios da Liderança do Partido Popular, na Câmara dos Deputados, e da Lideraça do
Partido Democráticá Social, no Senado Federal, indicando, respectivamente,
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o Senhor D!.!putado Walbcr Guimarães Cos Sefihores Senadores Jorge Kalumc_e Pa~sos Pôrto para integrarem a Comissão, em substituição aos Senhorés
Deputado Renato Azeredo e Senadores M oacyr Dali a e A 1m ir Pinto.
Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Relator, Senador Aloysio Chaves, que emite parecer favorável à Proposta de Emenda à Constituição nc:o 37, de 1981, nos termos da
emenda substitutiva que oferece como conclusão, ficando prejudicada a Proposta de Emenda à Constituição nc:o 60, de 1981.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Nada mais havendo_ a tratar, encerra-se a-reunião, e, para constar, eu,
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata,
que, 1ida c aprovada, será assinada pelo Senhor -Presidente, demais membros
da Comissão, c irá à publicação,
COMISSÃO MISTA
lncumhida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n(\35, de 1981, que "altera o Capítulo VII do
Título I e do Título V~ para introduzir o regime de governo parlamentar".
Ata da

2~

Reunião, realizada em 8 de outubro de 1981

Aos oito dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezesscte horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Aloysio Chaves, Murílo
Badaró, José Lins, Aderbal Jurema, Saldanha Derzi, e Deputados Siqueira
Campos, Francisco Rollcmbcrg, Ernani Satyro, Nilson Gibson, Eloar Guazelli e Tarcísio Delgado, reúne-se a Comissão MiSta do Congresso Nacional,
incumbida de examinar e emitir parecer sobre a ProPosta de Emenda à Constituição nc:o 35, de 1981, que "altera à Capítulo VII do Título I e do Título V,
para introduzir o regime de governo parlamentar",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Mo:H.:yr Dalla. Franco Montoro, Itamar Franco, Paulo Brossard, Tancredo
Neves, e Deputados Jorge Arbage, Djalma Marinho, José Costa, Herbert
Levy e Carlos Sant'Anna.
Havci1do número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Deputado Ernani Satyro, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião a-nterior,
que, logo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido ofícios da Li~
derança do Partido Popular- PP, c do Partido Democrãtico Social- PDS,
na Câmara dos Deputados, indicando, respectivamente, os Senhores Deputados Herbert Lc~y, Si queira Call?pos e Francis~o Rollemberg para integrarem
a Comissão, em substituiçãO aos Senhores Deputados Luiz Baccarini, Josias
Léite e Jairo Magalhães.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da matéria, Senador Raimundo Parente, que emite parecer pela inconveniência da
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n~' 35, de 1981.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto vencido
dos Senhores Senadores Aloysio Chaves e Saldanha Derzi e, com voto vencido, em separado, dos Senhores Deputados Tarcísio Delgado e Eloar Guazelli.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu,
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprov'ada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão, e irã à publicação,
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
C'onstituitão nC:0-51, de 1981, q-ue-"acrescenta § 39 ao artigo 95 da
Constituição Federal".
·
Ata da 2• Reunião, realizada em 8 de outubro de 1981
Aos oito dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de
Economia, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Jorge Kalume,
João Lúcio, Raimundo Parente, Agenor Maria, Nelson Carneiro, José Fragelli, e Deputados Siqueira Campos, Francisco ·Rollemberg, Hélio Campos,
Nilson Gíbson e Celso Peçanha, reúne-se a Comissão Mista do Congresso
Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nc:o 51, de 198 I, que "acrescenta§ J9 ao artigo 95 da cOnstituição
Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Bernardino Viana, Gabriel Hermes, Leite Chaves, Gastão Müller, e Deputados Inocêncio Oliveira, Simão Sessim, Modesto da Silveira, Rosa Flores, Edson Vidigal e Henrique Eduardo Alves.
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Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Agenor Maria, que solicita, nos termos regimentais, a dis~
pensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como
aprovada,
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da matéria, Deputado Hélio Campos, que emite parecer pela rejeição da Proposta
de Emenda à Constituição n9 51, de 1981.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com votos vencidos
dos Senhores Senadores José Fragelli e Nelson Carneiro.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão, e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n'.' 54, de 1981, que "dá no,·a redação à alínea"
e do § I'-' do artigo 151 da Constituição Federal".
Ata da 2• Reunião, realizada em 8 de outubro de 1981
Aos oito dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezesseis horas e trinta minutos, na -Sala da Comissão de Finanças, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Hugo
Ramos, Jutahy Magalhã~, Jorge K alume,_Almir Pinto, José Fragc:lli e Deputados Siqueira Campos, Francisco Rollemberg, Castejon Branco, Nilson
Gibson. Alcebíades de Oliveira, Flávio Chaves e Celso Peçanha, reúne~se a
Comissão Mista do Congresso Nacionãl, incumbida de examinar e emitir pan!cer Sobre a Proposta de Emenda à Constituição n~' 54, de 1981, que "dá
nõva redação à alínea e do§ rc:o do artigo 151 da Constituição Federal",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Passos Pôrto, Pedro Simon, Mauro Benevides, Orestes Quércia, Alberto Silva
e Deputados Simão Sessim, Tidei de Lima, Ruben Figueiró e Luiz Batista.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Flávio Chaves, que solicita, nos termos regimentais, adispensa da leitura da_Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofícios da
Liderança do Partido Democrático Social, no Senado Federal, indicando o
Senhor Senador Hugo Ramos, em substituíçào ao Senhor Senador Gabriel
Hermes; da Liderança do mesmo Partido, na Câmara dos Deputados, os Senhores Deputados Siqueira Campos e Francisco Rollemberg, em substituição
aos Senhores Deputados J osias Leite e Jairo Magalhães, anteriormente designados.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Senador Jutahy Magalhães, que emite parecer favorável à Proposta de Emen~
da à Constituição n~' 54, de 1981, na forma apresentada, retificando, aPenas, a
ementa da proposição, que deveria ser "dá nova redação à alínea e do§ 11' do
artigo 151 da Constituição Federal, ao invés de parágrafo único".
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, votando, com restrições e voto em separado, o Senhor Senador Hugo Ramos.
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 irã
à publicação.
COMISSÃO MISTA
lncumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n'.' 65, de 1981, que "dá nova redação ao art. 147 da
C'onstituição Federal".
Ata da.1~ Reunião (instalação), realizada em 14 de outubro de 1981
Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta
e um, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Comissão
de Economia, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aloysio
Chaves, Murilo Badaró, José Lins, Martins Filho, João Lúcio, Franco Mootoro, Henrique Santillo, José Fragelli, Affonso Camargo e Deputados Josias
Leite, Antônio Morimoto e Aldo Fagundes, reúne-se a Comissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n965, de 1981, que "dá nova redação ao artigo 147 da
Constituição Federal'',
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Moacyr Dalla, José Richa e Deputados Jairo Magalhães, Bezerra de Melo,
Rômulo Gaivão, Cristiano Dias Lopes, Délio dos Santos, Paulo Rattes, Daniel Silva e Ruben Figueiró.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência o Senhor Senador João Lúcio que declara instalada a Comissão.
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Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a deição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador João Lúcio, convida o Senhor Senador Affonso Camargo para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Par3 Presidente:
Deputado Aldo Fagundes . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .
Deputado Rômulo Gaivão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para Vice-Presidcnte:
Deputado Bezerra de Melo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deputado Paulo Rattes . . . . . ... •...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lO votos

2 votos
II votos
1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Aldo Fagundes e Bezerra de Melo.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Aldo Fagundes agradece,
em nome do Senhor Deputado Bezerra de Melo e no seu próprio, a honra
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Moacyr Dalla para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Maria de Lourdes Sampaio, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9
88. de 1981-(C'N), do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i' 1.866, de
9 de março de 1981, que '"'dispõe sobre a nomeação de prefeito em município declarado de interesse da segurança nacional".
Ata da 2' Reunião, realizada em l3 de outubro de 1981
Aos treze dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Martiris Filho, Lourival Baptista;Agenor Maria, Mauro Benevides e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Erasmo
Dias, Paulo Studart, Joel Ferreira, Brabo de Carvalho, Jáder Barbalho e
Adhemar Santí!lo, reúne-se a Comissão Mista, incumb1da de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 88, de 1981-(CN), do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n9 1~866, de 9 de março de 1981, que "dispõe sobre a nomeação de
prefeito em município declarado de interesse da segurança nacional".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Gabriel Hermes, Jorge Ka(ume, Eunice Michiles, Orestes Quércia, José Fragelli, Affonso Camargo e Deputados Ossian Araripe, Antônio Dias e Nilson
Gibson.
Havendo número regimental, sãO-abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Mauro Benevides, que solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido Ofício da Liderança do Partíâo Democrático Social- PDS, na Câmara dos Deputados,
indicando o Senhor Deputado Nilson Gibson para integrar a Comissão, em
substituiÇão ao- Senhor Deputado Gorries da Silva.
Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Relator, Deputado Jod Ferreira, que emite parecer favorável à Mensagem n9 88, de 1981-(CN), nos termos de Projeto de Decreto
Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado, com voto vencido
do Senhor Senador Agenor Maria e do Senhor Deputado Jãder Barbalho e,
voto vencido, e cm separado, dos Senhores Deputados Brabo de Carvalho e
Adhemar Santillo.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
-da Comis-são" C irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9
24~ de 1981-(C'N), que '"autoriza o Poder Executivo a abrir créditos
adicionais até o limite de Cr$ 3.621.201.000,00, e dá outras providências"'.
Ata da 1' Reunião (instalação), realizada em 15 de outubro de 1981
Aos quinze dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dczessetc horas, na Sala da Comissão de Relações Exteriores, no Sena-

do Federal, presentes os Senhores Senadores Gabriel Hermes, José Uns, Jutahy Magalhães, Martins Filho, Almir Pinto, Passos Pôrto, José Fragelli, Affonso Camargo e Deputados Jairo Magalhães, Fernando Magalhães, Nivaldo Krüger eJosias Leite, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional,
incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 24, de 1981(CN), que '"autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até o limite
de Cr$ 3.621.20 1.000,00, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Franco Montoro, Roberto Saturnino, Josê Richa e Deputados Antônio Pontes, Josê Torres, José Mendonça Bezerra, Juarez Furtado, Ronan Tito, Jorge
Yargas e José Bruno.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 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 à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Senador Gabriel Hermes para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Nivaldo Krüger .. ~........... . . . . . . .. . . .. .
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:
Deputado Josias Leite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 votos
2 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Nivaldo Krüger e Josias Leite.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Nivaldo Krüger agradece,
em nome do Senhor Deputado Joslas Leite e no seu próprio, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Gabriel Hermes para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros
da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 92,
de 1981-C'N, do Senhor Presidente da República submetendo ã deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto~Iei n9 1.871, de 8 de
maio de 1981~ que udispõe sobre a isenção de impostos e taxas nas importações realizadas pela PROLOGO S. A. - Produtos EletrôniCos".
Ata da 2~ Reunião, realizada em 15 de outubro de 1981
Aos quinze diãs do mês de áutubro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Relações Exteriores, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Milton Cabral, Luiz Cavalcante, Martins Filho, Leite Chaves, Alberto
Silva, Valdon Varjào e Deputados Jairo Magalhães, Fernando Magalhães,
Adolpho Franco, Erasmo Dias e Odulfo Domingues, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 92, de
1981-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.871, de 8 de maio áe-1981,
que ·~dispõe sobre a isenção de impostos e taxas nas importações realizadas
pela PRÓLOGO S. A. - Produtos Eletrônicos" ,_
Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Senhores Senadores
Jutahy Magalhães, Murilo Badaró, Henrique Santillo, Pedro Simon e Deputados Josias Leite, Antônio Pontes, José Mendonça Bezerra, Hélio Duque,
Ralph Biasi e Mário Moreira.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Leite Chaves, 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 Adolpho Franco, que emite parecer favorável à Mensagem n9 92,
de 1981-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como
conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
- presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irã
à publicação.
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n<? 56, dé 1981, que Haltera dispositivo da vigente Constituição Federal, para o fim de impedir a incidência de tributação do Imposto de Renda sobre salários".
··Ata da

2~

Reunião, realizada em 15 de outubro de 1981

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Economia,
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, Martins
Filho, Raimundo Parente, Almir Pinto, João Lúcio, Humberto Lucena, Af~
fonso Camargo, Alberto Silva e Deputados JaírO Magalhães, Fernando Magalhães, Adolpho Franco, Fernando Coelho, Paulo Borges e Leopoldo Sessane, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de exa~
minar e emitir parecer-sobre a Proposta de Emenda. à Constituição n9 56, de
1981, que "altera dispositivo da vigente Constituição Federal, para o fim de
impedir a incidência de tríbutaç-ão do Imposto de Renda sobre salários".
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Lins, Roberto Saturnino, Lázaro Barboza e Deputados Josias Leite, José Mendonça Bezerra, Antônio Pontes, Walter Silva e Péricles Gonçalves.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Leopoldo Bessone, que solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logõ após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido Ofício da Liderança do Partido Deniocrático Social, no Senado Federal, indicando o Senhor Senador Passos Pôrto, para integrar a Comissão em substituição ao Senhor Senador Gabriel Hermes.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra a.o Relator da matéria, Senador Almir Pinto, que emite parecer favorável à Proposta na forma
apresentada.
Posto em discussão e votação," é o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
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2. Alberto Silva

I. Affonso C amargo

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- Ramal 3495
Reuniões: Quartas-feiras. às 09:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anell:o das Comis~ões - Ramal 3256

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (DF)
(ll membros)

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 Dalla
José Caixeta
Martins Filho
Murilo Badar6

I, Lázaro Barboza
2. Mauro Benevides
3. Adalberto Sena

Suplentes
PDS
I. Luiz Cavalcante
2. Almir Pinto
3. Aderbal Jurema
4. José Lins

PMDB
1. Henrique Santillo
2. Evandro Carreira

I. Marcos Freire

1. Mendes. Canal e

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Richa
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante

J?.Vice-Presidente: Nelson Carneiro

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 -(CE)
(II membros)

tCCJ)

Presidente: Aloysio Chaves
2~-Vice-Presidente:

1. Mendes Canale

Lomanto Júnior
Moacyr DaUa
Murilo Badaró

COMPOSIÇÃO

Ala Senador Nilo

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

I. LeiteChaves

Gabriel Hermes
José Lins

Líder
Evelásio Vieira

Gastão Müller

Diretor: António Carlos de Nogueira
Local: Edificio Ane11:o das Comissões Coelho

Bernardino Viana

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

Suplentes de Secretários

I. Saldanha Der:zi
2. Lui:z Fernando Freire

Presidente: Aderbal Jurcma
Vice-Presidente: Gastão Müller
Titulares
L
2.
3.
4.

Aderbal Jurema
João Calmon
Eunice MichUes
Tarso Outra
-5. José Sarney
I. Adalberto Sena
2. Franco Montoro
3. Pedro Simon

PP
I. 4ffonso Camargo

Assistente: Leda Ferreira _da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Ale11:andre Costa
- Anelto das Comissões - Ramal 3168

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

PMDB
L Marcos Freire
2. Mauro Benevides

PP
L Gastão MUller

I. Evelâsio Vieira

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comis'!lão, na Ala Senador Ale11:andre Costa
- Anell:o das Comissões - Ramal 3546

Outubro de 1981
COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
(17 membros)

COMISSÃO DE MUN!CIPIOS- (CM)
(17 membros)

I. Raimundo Parente
2. Lomanto JúniOr
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
S. Moutins 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
4. Franco Montara

l. Tancredo Neves
2. Affonso C amargo
3. Mendes Canale

Presidente: Lomanto Júnior
Vice-Presidente: Agenor Maria
Titulares
I.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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 Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 4323

Almir Pinto
Lomanto Júnior
Amaral Furlan
Amaral Peixoto
Benedito Canelas
Arno Damiani
7. Moacyr Oalla
8. Raimundo Parente
9. Vicente Vuolo

I. José Richa
2. Orestes Quércia
3. Evandro Carreira
4. Lázaro Barj:loza
5. Agenor-María____

1. Gastão Mü\Ier
2. Affonso Camargo
3. Mendes Canale

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

Suplentes
PDS
L Arno Darciani
2. Aderbal Jurema
3. Almir Pinto

PMDB
I. Agenor Maria
2. Nelson Carneiro

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quintas-fciras, às I l :00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3339

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

4. Almir Pinto

I. Henrique Santi\lo
2. Teotônio Vilela

1. AffonsoCamargo

PP
1. Alberto Silva
2. Luiz Fernando Freire

1. Saldanha Derzi

PMDB
.1. Roberto Saturnino

Titulares

PMDB
- L Àdaiberto Sena

PP
I, Gastão MiU!er

(CSN)

(CR)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Dlnarte Mariz
Vice-Presider,te: José Fragelli

Suplentes
PDS
I. José: Sarney
2, Moacyr DaUa

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

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

3. Aderbal JUTema

I. Adalberto Sena

PMDB
1. Evandro Carreira

I. Saldanha Oerzi

PP
L. Mendes Canale

Assistentt: 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

1. M aura Benevides
2. Agenor Maria

I. José Fragelli

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Agenor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente
Titulares

I. Luiz Viana
2. Tarso Dutra
3. Lomanto J ú1 ;o r
4. Amaral Peixoto
5. JoãoCalmon
6. Aloysio Chaves
7. José Sarney
8. Lourival Baptista

I.
2.
3.
4.
5.

Paulo Brossard
Nelson Carneiro
José: Richa
Mauro Benevides
Marcos Freire

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

I.
2.
3,
4.

Raimundo Parente
Aderbal Jurema
Lourival Baptista
Moacyr Dalla

I. Agenor Maria
2. Humberto Lucena

PMDB
1. LdteChaves
2. Pedro Simon
3. ROberto Satumino

PP
I. Gastão Müller

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

Presidente: Luiz Viana
1~-Vice-Presidente-. Paulo Brossard
2~-Vice-Presidente: Amaral Peixoto
Titulares

PMDB
1. Orestes Quércia

Assistente~ Marcelino das Santos Camel\o Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala s<:nador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES- (CREI
(IS membros)

PP
I. Alberto Silva

Assistente: Francisco Gonçal.ves 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. Benedito Canetas
2. JoàoCalmon
3. Amo Damrani

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

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

I. Milton Cabral
2. Luiz Cavalcante

I. Lomanto Júnior
2. Almir Pinto
3. José Guiomard
4, Lourival Baptista
i. HenriqueSantiiiõ
2. Jaison Barreto

PresJdente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Teotónio Vilela

3. José: Uns

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

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

Titulares

PMDB
1. Marcos F rcire
2. Jaison Barreto
3. Humberto Lucena

(CS)

Presidente: Jaison Barretu
Vice-Presidente: Almir Pinto
Titulares

COMISSÃO DE REDACÃO (5 membros)

I. João Calmon
2. Murilo Badaró

PP
1. Luiz Fernando Freire

1. José Fragelli

COMISSÃO DE SAÚDE (7 membros)

(CLS)

Presidente: Raimundo Parente
Vice-Presidence: Humberto Lucena

!. Raimundo Parente
2. Aloysio Chaves
3. Moacyr Dalta
4. Eunice Michiles
S. Gabriel Hermes

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497
Reuniões: Quartas-feiras. às 14:00 horas
Lucal: Sala da ComissãO, na Ala Senador Nilo Coelh.o
- Anexo das Comissões - Ramal' 32S4

Suplentes
PDS
1. Tarso Outra
2. Aderbal Jurema
3. José 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

Titulares

PP
I. Saldanha· Derzi

COMPOSIÇÃO

Suplentes
PDS
J. José Guiomard
2. Lourival Baptista
3. Benedito Canelas
4~ Vicente Vuolo
S. José Uns

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 membros)

I. Luiz Fernando Freire
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2. Tancredo Neves

COMPOSIÇÃO
Presidente: Franco Morttoro
Vice-President.e: Gabriel Hermes
Titulares
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I. Gastão Milller

Suplc;;,
PDS
I. Helvfdio \I' unes
2. Bernardino Via11a
3. JoséGuiomard
L

PMDB
l. Lázaro Barboza

PP
I. LuizFernando Freire

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

Outuhru d(' ltJ81

OLÁ RIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Seção II l

E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

8) SERVIÇO IJ!:COMISSOES MISTAS

PMDB

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
I. Evandro Carreira

Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: A nexo das Comissões -

L. Orestes Quércia

2. Lázaro Barboza

-

COMPOSIÇÃO
~residente: Vicente Vuo!Ó
Vicc-Presidente: Benedito Ferreira

Titulares

PP
J. Alberto Silva

I. Affonso Camargo

Suplentes

PDS
L Vicente Vuolo
2. Benedito Ferreira
3. Aloysio Chaves
4. Milton Cabral

Ramal 3498

Assistente: Marcelino dos Santos CameUo -

I. Lomanto Júnior
2. Luiz Cavalcante
3. Amaral Peixoto

Reuniões: Quintas-feiras, às I t :00 horas
L9cal: Sala da Comissão, na Ala Senador Alell:andre Costa
-

Ancll:o das Comissões -

Andar Térreo -

Ala Senador Nilo Coelho

2 I 1-3507

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

Ramal 3130

C) SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE INQUÊRITO
Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferrd.ra Cruz - 211-3511
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- 211-3512
Elizabeth Gil Barbosa Vianna - 211-3501
Nadir da Rocha Gomes - 211-3508
Clayton Zanlorenci- 2ll-3502

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIOES ORDINÁRIAS DAS
COMISSOES PERMANENTES PARA O BlllNIO I98I/I982

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

ASSISTENTE

Horas

Comissões

10:00

CAR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13024

!1:00

CA

Sala da ComiSsão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3378

Horas

GUILHBRME

10:00

CEC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13546

SllRGIO

SllRGIO

10:00

CF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Rarrial4323

GUILHERME

IO:OO

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13020

LEDA

II:OO

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13339

LUIZ
CLÁUDIO

II:OO

CM

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramai3I22

GONÇALVES

11:00

CT

Sala da Comi$são, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3130

MARCELINO

14:00

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13I21

FÁTIMA

ASSISTENTE

Comissões

CE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Rama13256

FRANCISCO

CCJ

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal4315

PAULO
ROBERTO

DF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13I68

10:30

CME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramai3652

GONÇALVES

1I:OO

CRE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3254

LEI LA

!1:00

CSN

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

MARCELINO

II:OO

CSPC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramahli2I

09:00

09:30

10:00

ASSISTENTE

Comissões

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

L IlDA

LUIZ
CLÁUDIO
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXVI- N• 136

BRAS[ LIA- DF

SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 1981

CONGRESSO NACIONAL
EMENDA CONSTITUCIONAL N• 21

Dispõe sobre a remuneração dos deputados estaduais.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49 da Constituição Federal. promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. I• O item VI do art. 13 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
··vi - a proibição de pagar a deputados estaduais mais de oito sessões extraordinárias."
Art. 2• É acrescentado o seguinte artigo à Constituição Federal:
"Ar!. 212 As Assembléias Legislativas poderão fixar a remuneração de seus membros para vigorar na presente legislatura, observado o limite de 2/3 (dois terços) do que percebem, a mesmo título, os deputados federais, excetuadas as sessões extraordinárias e as sessões conjuntas do Congresso Nacional."
Brasília, 27 de outubro de 1981.- A Mesa da Câmara dos Deputados: Nelson Marchezan, Presidente- Haroldo Sanford,
I• Vice-Presidente- Freitas Nobre, 2• V ice-Presidente- Furtado Leite, I• Secretário- Carlos Wilson, 2• Secretário- José
Camargo, 3• Secretário - Paes de Andrade, 4• Secretário.
A Mesa do Senado Federal: Jarbas Passarinho, Presidente- Passos Pôrto, 1• Vice-Presidente- Gilvan Rocha, 2• VicePresidente- Cunha Lima, I• Secretário- Jorge Kalume, 2• Secretário- Itamar Franco, 3• Secretário- Jutahy Magalhães,
4• Secretário.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 191' SESSÃO, EM 29 DE OUTUBRO DE 1981

1.1 -ABERTURA

\.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -

Mensagem do Senhor Presidente da República

NO 288/81 (n• 460/81, na origem), restituindo autógrafos de Projeto
de Lei sancionado.
1.2.2 -

-Projeto de Lei do Senado n• 321/81, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que dispõe sobre o congelamento dos aluguéis residenciais, pelo prazo e condições que especifica.

Pareceres

Referentes às seguintes matérias:

-Mensagem n• 231/81; Projetes de Lei do Senado n•s 189/79 e
329/80.
1.2.3- Comunicaç§o da Presidência
Recebimento do Ofício n9 S/30, de 1981, do Governador do Estado
de Mato Grosso, solicitando autorização do Senado a fim de que aquele
Estado possa realizar operação de empréstíiriOeX1erno, no valor que men~
ciona e para o fim que especifíca.
1.2.4 -

-Projeto de Lei do Senado n• 320/81, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, que declara nulos os. atos que tenham por objetivo assegurar
direitos extraordinários aos acionistas minoritários das sociedades de economia mista.

Leitura de Projetos

-Projeto de Lei do Senado n~' 319(81, -de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que desobriga os segurados autônomos de contribuir
para a Previdência Social durante o tempo em que estiverem sem trabalho.

-Projeto de Lei do Senado n• 322/81,de autoria do Sr. Senador
Paulo Brossard, que dá nova redação aos parágrafos

I~'

e

2~'

do art. 13 da

Lei n' 4.081, de 20 de dezembro de 1961.
1.2.5 N~'

Requerimentos

362/81, de autoria do Sr. Senador Jorge Kalume, solicitando não

seja realizada ses_são no Senado no dia 2 de novembro de 1981, nem haja
Expediente em sua Secretaria. Aprovado.
N9 363/81, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando
prestação de homenagens pelo falecimento do Dr. Francisco Negrão de
Lima. Aprovado, após usarem da palavra no encaminhamento de votação
os Srs. Nelson Carneiro e Hugo Ramos. O Sr. Presidente, em nome da
Mesa, associa-se às homenagens.
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1.2:6- Discursos do Expediente
SENADOR ALMIR PINTO- Exito alcançado pela campanha da
vacinação contra a poliomielite. Apelo ao Governador do Estado do Cearâ, em favor da revogação da intervenção decretada no Município de
Capistrano-CE.
SENADOR LEITE CHAVES- Emenda apresentada por S. Ex• perante a Comissão Mista que examina o Projeto de Lei n9 26/81-CN, estendendo o usucapião aos imóveis urbanos. Considerações em defesa da cafeicultura paranaense.
SENADOR CUNHA LIMA- Congratulando-se com os Srs. Marconi Góis de Albuquerque e A ri Cunha pela eleição destes ilustres jornalistas para o Condomínio dos Diários Associados.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Eleição do jornalista Ari
Cunha para o Condomínio dos Díáríós Associados.
SENA DOR DIRCEU CARDOSO- Concessão, pela Câmara Municipal de Alfredo Chaves-ES, do título de "Cidadão Honorário" a S. Ex~' e
outras ilustres personalidades, como parte das solenidades comemorativas
da Festa do Leite e da Banana, realizada no dia 24 último naquela comuna.
SENADOR GABRIEL HERMES- Eleição do Sr. Milton Trindade
para o Condomínio das Emissoras e Diãrios AssoCiados.
1.2.7- Leitura de Resolução

N' 108/81, prorrogando por 30 (trinta) dias, o prazo concedido à Comissão Especial do Júri Popular, criada pelo Requerimento n9 436/79.
1.2.8- Comunicação da Liderança do PDS
De substituição de membro em comissões_ permanentes
1.2.9- Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n9 323/81, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, que acrescenta disposítivo à Consolidação das Leis do Trabalho, elevando o valor da alçada para efeito de admissão de recurso ordinário.
1.2.10- Requ('rimento
N'i' 364/8 I, de autoria dos Srs. Senadores José Lins e Humberto Lucena, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9 94/81-Complementar
(n'? 223/81-Complementar- na Casa de origem), que estabelece normas
gerais a serem adotadas na Organização do Ministério Público estadual.

1.3-0RDEM DO DIA
- Projeto de Resolução n'i' 49/81, que autoriza o Governo do Estado
do Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo novalor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos),
destinado ao Programa de Investimentos do Estado" Votação adiada por
falta de quornm.
-Projeto de Resolução i19- 4F8T~-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'i' 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 quornm.
-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 n'i' 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
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-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. 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$ 12K968.800,00 (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 quornm.
-Projeto de Resolução n'i' 102/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvil!e (SC) a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vintee
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$ 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. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n'i' 90/81, que autoriza o Governo do Estado
do Piauí a elevar em CrS 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatrO milhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'>' 18/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira (MG) a elevar em CrS 21.171.150,00 (vinte e
um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros), o montante de sua dív"ida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Resolução n9 85/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar em Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e seteilta e
nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta
e dois centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de ResoluçãO n'i' 89/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em Cr$ 21.171.!50,00 (vinte e
um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 115/81, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor
de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos).
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 106/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tamboril (CE) a elevarem Cr$ 7.522.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e dois 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 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 n'i' 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 aniversãrio da Revolúção 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'i' 240/80, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados
e empresãrios ria administração da Previdência Social (INPS, lAPAS, e
INAMPS). Votação adiada por falta de quorum.

quorum.

- Requerimento n9 149/81, 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. 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).
\' otação 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 Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
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-Projeto de Lei do Senado 09 22/81, do Senador Jorge Kalume, que
dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de
ensino e dá outras providências. Votação ãdiada Por falta de quorum.

SENADOR ALBERTO SILVA- Utilização de álcool aditivado em
molares diesel e modificação da eStrutura de refino da PETROBRÁS.

-Projeto de Lei do Senado n'i' 117/79, do Senador Jorge Kalume,
que dispõe sobre a aplicação, como incentivos fiscais, 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 quorum.

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Reformulação da política
salarial .::om relação ao servidor público civil.

-Projeto de Lei do Senado n'i' 357 f19, do Senador Orestes Quércía,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e
empregados em cemitérios. (Apreciação· preliminar da juridicid8.de). Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 142/80, do Seiiãdof OreSteS- Quércía,
alterando o dispositivo da Lei n"' 3.807, ae 26 de agosto de 1960, que dispõe
sobre a Lei Orgânica da Previdência SOciã.l. (Apreciação preliminar da
constitucionalidat"l"".) Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução do Senado no 146/80, do Senador Orestes
Quércia, -que iSenta- do imposto Je renda o 139 salário. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Vota~ão adiada por falta de quorum.

SENADOR GABRIEL HERMES- III Encontro Grande Carajás.

SENADOR NELSON CARNEIRO- "Dia do Servidor Público".
SENA DOR FRANCO MONTORO- Isenção do !CM para os produtos hortifrutigranjeiros.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Homenagem a Francisco Negrão
de Lima, recentemente falecido.
SENADOR AGENOR MARIA- l45o aniversário da Polícia Militar
do Estado do Rio Grande do Norte.
1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - ATA

DA

192• SESSÃO, EM 29 DE OUTUBRO DE 1981

2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -

Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado no 163/80, do -:>eniaor Orestes Quêrcia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta
de quorum.

-Projeto de Lei do Senado n' 324(81, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carnei~o. que revoga dispo_sitivo da vigente Consolidação das Leis
do Trabalho.

-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 quornm para votação do Requerimento n'» 309/81,
de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e
Justiça.

- Redação final do Projeto de Resolução n"' 205/80, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Santo André, Estado de São Paulo, 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. Aprovada, à promulgação.

-Projeto de Resolução n9 110, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de São José dos Campos (SP) a elevar em CrS 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. Discussão encerrada, votação adiada por falta de quorom.

2.3- ORDEM DO DIA

- Redaç-ão final do Projeto de Resolução n9 7/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, 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.
Aprovada, à pr.omulgação.

-Projeto de Resolução n"'l 12, de 1981, que autoriza a Prefeitura da
Estância Turística de !tu (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. Discussão encerrada, votação adiada por falta de quorum.

- Redação fin8.1 do Projeto de Resolução n9 8/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Franca, Estado de São Paulo, 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. Aprovada, à promulgação.

-Projeto de Resolução n9 113, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Porto Alegre (RS) a elevai em Cr$ 137.651.000,00, (cento e
trinta c sete milhões e seiscentoS~e cinqüenta e um mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, votação adiada por
falta de quorum.

- Redação final do Projeto de Resolução n"' 64/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Itatiba, Estado de São Paulo, 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. Aprovada, à promulgação.

-Projeto de Resolução n'i' 114, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Curitiba (PR) a elevar em Cr$ 4.606.655.502,42 (quatro bilhões, seiscentos e seis milhões, seiscentos e cinqUenta e cinco mil, quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e dois centavos),o montante de sua
dívida consolidada. Discussão encerrada, votação adiada p·or falta de quorum.

- Redação final do Projeto de Resolução n9 68/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidáda. Aprovada, à promulgação.

-Projeto de Resolução n'i' 116, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado de Minas Gerais a elevar em CrS 4.266.593.330,50 (quatro bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil,
trezentos e trinta cruzeiros e cinqUenta centavos), o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, votação adiada por falta de quorum.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR MARTINS FILHO- Posição assumida por S. Ex• no
quadro político do Estado do Rio Giãilde do Norte.
1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
Convocação de sessão extraordináría a reã.Iiiar-se- hOje, às 18 horas e
30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.6- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA (continuação)

SENADOR JORGE KALUME-Jubileu de Prata do Comando Militar da Amazô)lia.

- Redaçã_o final do Projeto de Resolução n'i' 84/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Castanhal, Eslado ~o Parã, a elevar em Cr$
149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cínqilenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de
sua dívida consolidada. Aprovada, à promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução n"' 91/81, que autoriza a
Prefeituiã -Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, a elevar em Cr$
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovada, à promu!gação.
-Projeto de Lei do Senado n"' 284/81, que altera a diretriz da Rodovia BR-222, integrante do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n'i'
5.917, de
setembro de 1973. Aprovado em segundo turno, à Comissão de Redaçào.

w·ae

-Projeto de Lei do Senado n9 13/79, que dispõe sobre a concessão
de aposentadoria especial para o comerciârio, na forma que especifica.
Discussão encerrada, em primeiro turno, após usar da palavra o Sr. Mauro
Benevides. ficando a votação adiada por íalta de quomm.
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2.4- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO- "Dia do Cornerciãrio".
2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

-Do Sr. Evelásio Vieira, proferido na sessão de 26-10-81.
-Do Sr. Marcos Freire. proferido na sessão de 26-10-81.
-Do Sr. Paulo Brossard, proferido na sessão de 26-10-81.
4-ATO DO PRESIDENTE DO SENADO

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES ANTERIO-

5"-ATAS DE COMISSÕES

RES

6- MESA DIRETORA

-Do
-Do
-Do
-Do

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Marcos Freire, proferido na sessão de 23~10~81.
Lomanto Júniof, prOferido -na sessão de 26~10-8'1.
Itamar Franco, proferido na sessão de 26-10-81.
Gabriel Hermes, proferido na sessão de 26-10-81.

7- LIDERES E VlCE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
8- COMPOSIÇÃO DAS COIVjiSSÕES PERMANENTES

ATA DA 191~ SESSÃO, EM 29 DE OUTUBRO DE 1981
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

46~

Legislatura

PRESIOtNCIA DOS SRS. PASSOS PÚRTO,
JORGE KALUME, AGENOR MARIA E ALMIR PINTO.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena -Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo Parente- Gabriel Hermes- Alexandre Costa- Alberto Silva- Bernardino
Viana- Helv(dio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro BenevidesAgenor Maria- Dinarte Mariz- Martins Filho - Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Gilvan Rocha- Passos Pôrto- Dirceu
Cardoso - João Calmon - Hugo Ramos - Nelson Carneiro - Itamar
Franco- José Céiixeta- Benedito Canelas- Vicente Vuolo -José Fragelli - Mendes Canale - Leite Chaves - 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.

J9~Secretári0

pfOcederá à leitura do Expediente.

B- P;-azos:
1 ....,.... de carência: 2 anos;
2 -de amortização: 8 anos;
C - Encargos:

1

~

juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente;

2 ....... correção monetária: 20% do índice de variação

das·oRTN;
D - Garantia: vinculação de quotas do Fundo de Par-ticipação dos Municipios -- FPM;
E - Destinação dos recursos: reforma e am:plilç:ão de
2 sala.s d~ aula, em escola de 1.0 grau, na sede do Município."
Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação de crédito sob exame é viável econômica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguint<>..s elementos principais:
Lei n.O 4 de 14-11-80, autoriz.adora da operação;
Expo.s!ção de Motivos (EM n.0 226/81) do Senhor Presidente
da República, comunicando que o Conselho Monetário N..cional ao
apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao I leito rormulada conforme o art. 2.0 da Res. n.0 93, de 197-ô, do Senado Flederal; e
c) parecer do Banco Central do Brasil - ~partame.nto de
Operações C?m Títulos e Valores Mobiliários. favoráv.el ao pedido.
a)

E lido o seguinte

b)

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo auhigrafos de Projeto de Lei sancionado:
N• 288/81 (n' 460/8 I, na origem), de 27 do corrente, referente ao Projeto

de Lei da Câmara n' 97, de 1981 (n' 5.275/81, na Casa de origem), que dispõe
sobre doação de lo_te à Organização fntefnacional do Trabalho- OIT, pela
Companhfa Imobiliária de Brasília- TERRACAP.
(Projeto que se transformou na Lei nCJ 6.949, de 27 de outubro de 1981.)

5, Do estudo de 'iabilldade apresentado pelo Banco central
do Brasil, destacamos· ·.as: seguintes itens para a análise da capacidade de pagamento da entidade:
5.1

Dados relativos ao balanço de

PARECERES
Valor: Cr$ mil

PARECERES N•s 1.057, 1.058 e 1.059, DE 1981
PARECER N• 1.057, DE 1981
Da Co~issão de Economia. 1Sobre a .Mensagem n. o 231,
t:!e 1981_ ('!· 378/81 - na origem), t:!o Senhor Presidente
da Rep~bbca, prop~ndo ao Senado Federal seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas <RN), a
eleva~ em Cr$ 902.200,00 (novecentos e dois mil e duzentos
cru.zeuos) . o montante de sua díVida consolidada interna
Relator: Senador Benedito Canelas
·

.O S-enhor Presidente_ da RepÜ.biica eneanlinha aQ exame do
Sen::<~o Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no
sentido de que seja a Prefeitura Municipal de T!mbaúba dos Batistas, CRN) autorizada a elevar em Cr$ 902.200,00 (novecentos e
dois mil e duze;ntos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter~a•. a f1m de que possa. contratar empréstimo junto à O:tixa EconomlCa .Fede!al,_ esta na qualidade de Agente financeiro do
Fundo de Apom ao Des.flnvolvimento Social -- FAS.

2.

Características da operação!
"A -

Valor: C r~ 902 .200,00;

D1- Total
D2 -

2.190,7

Operações de Crédito

D3 -

Liquida (Dl -

D4 -

índice de Correção

D5 -

Receita Líquida Corrigida <D3 x D4)

5.2

D2)

2.190,7
1,3117

2.884,5

Limites Operacionais
(art. 2. 0 da Res. n. 0 62/751
Val<>r: CT$ mil

E1 -

Montante Global (70% do D3 (Item I)

E2 -

Crescimento Real Anual (20% do D3) Citem ID

2. 019,1
576,9

ES -

Dispêndio Anual Máximo <15% de D5) (Item IIIJ

432,7

E4- ResponsabilidadeporTitulos.(35% deD5J Citem !V) · 1.009,6
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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 extrallmite, teriamos a seguinte situação:

Cr$ mil

~I

=I

Limaes

Dispêndio Anual Máximo
Crescimento Real Anual
M~ntAAte Global

I

Dívid3t In'tra e Operação!
sob
Situação Posterior à Limites do Artigo 2.0
Extralimite
Exame
Contratação
da Resolução 62175

I
I

902,2
202,2
161.6

l

I

2.019,1
576,9
432,7

7. Considerado totlo o c::J.dh·:da::nc::.Jto da referida entidade
intra + operação sob é'XZ...'Ue), seriam tütraptssados os tetas que
lhe foi fixaC.o pelo item II do art. 2.o da Res. n. 0 62, de 1B"75.
8. Trata-se, entretanto, de Uma operação extralimite que,
por força das disposições contidas no art. 2.C? da Re.s. n. 0 93. 'de
1976, não se •aplicam cs citados limites üt.ens I, II e Ill) fixados
no a:rt. 2. 0 da Res. n. 0 62, de 1975, ambas do senado Federal, haja
vista que ·os recursos a serem repa.ssacios'·provêm do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social -· F.A.S.
9. Além da característica da opetaç5.0 - extralimite - e
segundo conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção
do compromi&SO sob exame não devt-tá a\::al·retar maiores pressões na execução orçamentária dos próximo::; exercícios, tendo em
vista que a margem de poupança se mostra bastante superior ao
maior dispêndio que a sua dívida corv:o:id•ada inten1a apresentará
após a realização da operação 'Ora pretendida.

n. 0 231/81 do Senhor Presidente da República, autoriZa a Prefeitura Municipal de Tlmbaúba dos Batistas (RN) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 902.200,00 (novecentos e dols mil e
durentos cruzeiros)· destinada a financiar a reforma e ampliação
de 2 salas de aula, em escola de 1.0 grau, na sede do Municlpio.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do artigo 2.0 da Resolução n.0 93, de
1976, do Senado Federal, Implicando, por conseguinte, a não observáncla dos limites fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.O 62, de
28-10-75, .também da Câ.mara Alta do Congresso Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbice
à tramitação normal da presente proposição, porquanto é jur!dica,
constitucional e de boa· técnica leglslatlva.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1981. - Aloysio Chaves,
Presidente - Malrt1ns Filho, Relator - Raimundo Parente Lázaro Barboza -Leite Chaves - Nelson carneiro - João Calmon
- Murilo Badaró - José Frageiii - Bernardino VIana - Hugo
Bamos, vencido - HUmberto Lucena.

10. Atendidas as exigências ci;i.; normas vigente.s. e as disposições do Regimento Interno, concluhnos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte

PARECER N.• 1.059, DE 1981

PROJETO DE RESOLUÇ.!lO N.o 173, bE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Bati.5tas (RN) a elevar em ·Cr$ 902.200,0{) (novecentos e dois
mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inte:-na.
O Senado- Federal resolve;

Art. 1.0,. :11: a Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas,

Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do ar:t: 2. 0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976~ do Eenado Federal) autorizada a elevar em Cr$ no2.200,00 (novecentos e dois mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida c.onsolidac'!a interna, a
fjm de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto
à Caixa EConômica Federal, esta na qua-lidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento social - FAS destinado à reforma e ampliação C:e 2 .tala:; de aula, Clll f;:.Sco:a de 1. 0
grau, na sede do Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Central do Brasil, no respectivo processo.
A11t,. 2.0
blicação.

ESta Resolução entra em 'igor na data de sua pu-

Sala das Conüssões, 30 de setembi·o·--de 1981. - José Richa,
Presidente - Benedito canelas, Relator - José Lins - RobertO
Saturnino - José Fragelli - At"no Damiani - Bernardino Viana.
PARECERES N.<>s 1.058 E 1.059, DE 1981
Sobre o Projeto de •ltesoluçã.o. ;n.~ 173, .da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prer-eifurà. Municipa.J de Timbaúba dos Batistas (RNi a elevar em Cr$ 902.200,00 (no'Vecentos e dois mil e duzentos Cl"ll%i~.iros) ·o montante de sua.
dívida CODSOJidada. interna!'.
PARECER N.0 1.0!:8, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Martins Filho
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem

Da Comissão de Mmlicípios
Relator: Senador Agenor Maria
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente analisada pela autora do Projeto de Resolução, em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de T!mbaúba dos Batistas (RIN),
nos tennos do que estabelece o art. 2.0 da Resolução n. 0 93, de 1976,
do Senado Federal, a contratar operação de crédito no 'Valor de
Cr$ 902.200,00 (novecentos e dols mil e duzento"' cruzeiros), destinada a financiar a reforma e ampliação de 2 salas de aula, em
escola de 1.0 grau, na sede do Municip!o.

A proposição mereceu a acolhlda da Comissão de Constituição

e Ju.stiça, que a entendeu conforme os cânones legais pertinentes ao assunto.

Nos aspectos que competem a este órgão Técnioo examinar,
.entendemos que o pleito deva ser atencUdo nos tennos: do proposto pela Comissão de Economia da casa, visto que a operação de
crédito a ser autorizada será de grande Impacto sócio-económico
para a Região beneficiada pelo investimento.
Desta sorte, somos pela aprovação do projeto.
Sala das comlssõe.s, 22 de outubro de 1981. - Lomanto Júnior,
Presidente - Agenor Maria, Relator - Valdon Va.rjão - Moacyr
Dalla - A1mir Pinto - Amaral Peixoto - Alberto Silva - José
Ca.lxeta- Raimundo Parente- Amo Damiani.
PARECERES N•s 1.060, 1.06l e 1.062, DE l98l

Sobre o ·Projeto de Lei do Senado n.o 189, de 1979,
que "dispõe sObre a transferência da. matrícula de uni~
versitáriGs senrid.ores públicos estaduais. na fo.,.ma que
especifica".
PARECER N.0 1.060, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Franco Montoro
De autoria do ilustre Senador Nelson carneiro, o Projeto
sob exame dispõe sobre a transferência da ma;trlcula. d·e universi·tá.rios se:rv,idore.s públicos estaduais, na. forma que especifica.
2. Na Justificação, aduz o Autor: "segundo temos conhecimento, são extremamente comuns os casos de servid'Ores públicos
estaduais matriculados em curso universitário em det.enninado
Municipio, qule são remoVidos, por -decisão da Admin:is'tração, par3.
outto local distante, fica.n'do impo3Sibilitados de continuar seus
estudos na lll.stituição universitária de origem".
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O Projeto, sob os aspootos jurídico-coll.'ltit,ucional e técnico-regimental, não oferece quaisquer óbices à sua tramitação.
3. InstLtui ele, é verdade, norma cujo sujeito ativo é o .scnt.idor público estadual, matriculado .em curso universitário, e transfertdo nas condições que se especificam (axrt. 1.0 e itens), mas os
suj.eitos passivos são os estabelecimentos 'univ_ersitários federais,
inexistbin.do, por:tanto, até m,esmo ·ensejo para exame da hipóte,<;:.e
de invasão da competência legislativa estadual.
O aleance -social da proposição~ por outro lado, é evident•e.
Mru:; essa é uma questão atbierife ao· mérito, :sobre o qual melhor
dirão _as doutas com·issões de EdUJCação e Serviço Público Civil.
4. Ante _o exposto, opinamos pela apl'C.vação do Proj-eto, por
constitucional, jurldico, regimenbal e de boa técnica legislativa.
Gala das Comissões, 26 de set..eiDbro de 1979. - Aloy'Sio Chave-;,
Presi·dente em ex&cíclo - Frano(} ltiontoro, Relator -· Nelson
Carneino - Lá:,,.~a:m Barboza - Hugo Ramos - 1\l.'n<')redo Neves
- Amaral .Furlan - Bernardino Viana.

PARECER N.O 1.061, DE 1981
Da Comissão de Educação e Cuitura
Relator: Se-nador João Calmou
O Senador Nelson Carneiro é autor do projeto de lei que vem
a ap!iooiação deste órgão Téoni.co, dispondo sobre a transferência
da matrícula de universitârio.s serv'idores públicos estaduais.
A proposição' assegura a correspondente transferência, pa-r9.
estab:eleclmento universitário f-ederal eongênere,· s.o servldor público estadual deslocado de u...'lTI.a para outra loc3.lidude. Necessário,
emtretant.o, o preanchimen,to das S"eguintoo ·c-on'dlções, para que o
estrudante seja, ob!iga.toriamente, JJ.eneficiado:
I - a remqção não pode~á ter ocorrido a pedido do servidor,
mas a critério da adm!h!.stração;
II - a distância entre o -e,s.tabaLe.ciment.o uni versi tá rio de
origem ·e o da nova mat:ricula deVte1'á ·s:er supertor a 50 km
lcinqüe:nta quilôm-etros) por estrada d,e rodagem;
HI - somente será efetuada nova matrícula, no estabelecimento universitário federal do l:ocal' ·da r.emoção, par:a eemestre
completo.
Na justificaçã-o, o auto!:' alinha os seguintes argumentos, em
apoio do seu r>rojeto:
- São em.r·emamente comms os ~ca.Eos de servidores públicos
estaduais m,atrtculados em curso un'iv.ersitário, em determina<io
Município, que, a critério da ·administ.raçã:J, passam a servir e·rn
ootra lcx:a1idade.
- A rem'{)Ção do ·estudante impede a continuação dos estudos,
na instituição universitária de origem.
- ~ justo assegurar-·.se a tais funcionários o direito à matrícula em estabelêcimento de ensino federal congênere, que· funcione próximo à repartição onde passem a ter exercfcio.
- O obj.etivo da proposi'}á.O é "e~Iitar a prfo.tic:::t. de n.bm:c-:"
da adnllnistração, permitindo condições a estudantes-universitários atingidos por tr~nsferências administrativas.
Na COmissão de Constituição e Justiça, o projeto foi considerado constitucional e jurídico, por instituir norma -cUjo sujeito
a~ivo é o rervidor públ1co estadual m_aotricul~do em curso universitã.rio, mas o suj-eito pJ.ssivo e e.sta.bel-ec_imento universitário federal.
E.fetivamente, o endereço da ;)roposi-ç.ão é a universidade federal, que .passa a ~colher o funcionário esta.d.ual, reconhecendo-lhe (na hipótese ele ter ele sido deslocado do local de exercício
funcional, para outro distante. mediante ·ato administrativo) dire>to à matrícula ex officio.
Ora, esse direito à matricula integra o patrimônio jurid!co
do funcionário. Ao mesmo tempo, é beneficio da. própria administração, que passa. a contar com servidor ha;bi!itado nesta. ou
naquela lespecialidru:Ie uniwrsitária.

A Lei n. 0 .1.7U, de 2S de·outubro de 1952, reconhece o direito
do fun<Jionário públ!co federal, que também foi •beneficiado pala
Circular n. 0 25, de 25-11-64, baixada pela Presidência da República, e que considera interesse do Estado "a formação de profissionais e úéc:nioos de nível superior". Aludida Circular concedeu
horário especial ao funcionárii> federal matriculado em cui,'SO uniw:rsitário.
Convém sa.l!enta.r que o Senador Nelson Carneiro apresentou,
em 1975, o PLS n.o 234, dispondo •ob11e a. transl'erência de funcionário público estudante universitário. A matéria. foi aprovada

por esta casa do Congresso, e, após exame das comissões da Câmara dos Deputados, aguarda, ali, inclusão na. ordem do Dia.
Nenhuma incompatlb!l!da.de, portanto, pode ser a.rgüida, no
que se refere ao atendimento proposto. o projeto estabelece regra
que pressupõe a existência, no novo domicilio do funcionárioestudante, transferido pela administração estadual, de universidade federal. E, como são poucas as cidades que possu-em cursos
regulares de ensino superior, somente serão beneficiados aqueles
que podem ser incluldos nas limitações fixadas pelo a.rt. 1.0
É de frisar, ainda, que tramita na Câmara dos Deputados o
Projeto de Lei n. 0 75-A, de l!t79, d'e teor idêntico ao que o"a
se examina, e que, 3Jpós o pronunciJa,men:to favoráJvel da CCJ, foi
aprovado pela Comi·ssão de Educação e Cultura, e aguarda inclusão na Ordem do ma.
Como se vê, a questão encO"ntra ampla receptividade no Congresso Nacional. SOmos, portanto, pela. aprovação do presente projeto de lei..
Sala. das Com!.ssões, 30 de abril de l!tSl. - Aderbal Jurema.
Presidente - João Calm<>n, Relator - Laélla de Alcântara. João Lúcio -.Gastão Miiller.
PARECER N.0 1.062, DE 1981
Da Comissão. de Serviço Público Civil
Relator: Senador Moacyr Dalla
De iniciativa do ilus·tre Senador Nelson carneiro, vem...., a exame desta Gomi.ssão Projeto de Lei do Senru:Io, objetlvando dispor
sobre transferência. de matrícula. de unrversj,tários servidores púbUcos .estaduais, na forma que especifica.
A proposição foi examinada nas comissões de Oo<nstltuição e
Justiça e· na de Educação e Cultura, desta Casa, onde mereceu
aprovação.
O seu texto assegura ao se,rvidor .público, matriculado em
curso universitário, a correspondente transferêtlcia .par:a esta.bel:ecimento federal congênere da localidade para a qual for removido, observando-Se que a remoção não poderá ter ocorrido a
pedid-o do servidor, mas a critério da administração; q;ue a distância ·entre o. estatlJ:elee!mento universitário de origem e O da
nova ma-tricula deverá ser supertor a 50 lm1. (cinqüenta quilômetros), por estrada de rodagem: e que somente será efetuadâ
nova m:atricula, r,to estabelecimento federal do local da re·moção,
para seme·stre oompleto.
O seu Ati.~r alude, na justifleação, que não são comuns os
casos de servidores .públicos estaduais :matriculados em curso universitário em determin-rudo munidp1o, que s!\o removidos, por decisão ,a.ctministrat!va, para outro local distante, impossibilitando-os
de continuar estudando na universidade· de origem.
O <>Wetivo pn!ncipal do .projeto é o de assegura;r a esses servidores o direito à' ma.tricJ.lla em estabele<limento congênere federal,
que funCi-one nas proximidades do seu novo d'omi'Cillo de trabalho.
O Estatuto dos Funcionários iPúbllcos Civis da União, consubs,tanclado na Lei n.O 1.711. de 19·52, em seu art. 158, assegura o
direi'to à matricula em estabelecimento de enslno da localidade.
para a. qual for traiwf.erido o. estudante servidor público federal.
COnsiderando que à própria Administração Pública intleressa
a fo.mnação de· profissionais e técnJcos de nível superior e que,
desta forma, não interessa ao. Estado prejudiear o aperfeiçoamento
cultural universitário dos seus .servidores, nada ve-mos, quanto ao
·m'érito, que o possa invãlldar, razão iJfela qual somos pela atJiOV·a.ção do projeto.
Sala das Comissões. 22 de outubro de 1981. - Agenor Maria,
Presidente - Moacyr Dalla, Rela:tor - Valdon Varjão - Lourival
Baptista - Raimundo Parente.

PARECERES Nos 1.063, 1.064 e 1.065, DE 1981

Sobre ,o Projeto de Lei do scnad9 n. 0 3~9, de 1980, que
modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho,
para o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais também integra a re-muneração.
PARECER N.o 1.063, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Hugo Ramos
1. Trata-se de P<ojeto de autoria do nobre Senador Cunha
Lima que introduz alteração aditiva no § 1.0 do art. 457 da. COnsolidação das Leis do· Trabalho, para determinar que as horas extras habitualmente prestadas pelo empregado venha a. integrarlhe o salário para todos os fins, tais como repouso remunerado,
férias, décimo terceiro salário etc.
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2. A proposição legislativa em exame cômpã.tibiliza-se com
a Lei Maior, não somente porque a matéria se insere na competência legislativa da União Federal (art. 8.0 , XVII, "b", da Constituição Federal). assim. como melhora a condição social do trabalhador lati>. 165, ca.put, Ccmst. clt.). N<tda a objetar sobre a técnica leglsla.tiva, tanto mais que o Projeto em ~la se inspira na
jurisprudência mansa e pacifica dos Pretórios trabalhistas, nota:damente do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, cristallzada
na· Súmula n. 0 76-TST, além de Preju!gados, que conferem natureza 'salarial às horas extras prestadas com habitualidade, como
por exemplo os Preju!gados n.os 24 e 72.
3. Ante o exposto, parece-me que o Projete? ora focalizadO,
merece aprov~ção, em virtude de sua constitucionalidade, juridicidade e padrão .técnico.
·Sala das Comissões, 25 de m.arço de 1981. -Nelson Carneiro,
Presidente, em exercício - Hugo Ramos, Relator - Leite Chaves
- . Ta.ncred.o Neve$ - Raimundo Parente - Lázaro Barbosa llfartins Filho - Bernardino Viana.
PAREC~ N.0 1.064, DE 1981
Da. Comissão de LegiSlação Social
Relator: Senador Ralmundo FUente

o projeto sob exame, de au~oria do eminente Senador Cunha
Lima Intenta modificar a redaçao do i 1. 0 do art. 457 da C<lnsolidaçãÓ das Leis do Trabalho, com a inclusão das "horas extras habituais" como integradoras do salário.
Na Justificação; sallenta o Autor que a medida se impõe para
todos os efeitos legais, notadamente par~ a percepç~.o de beneficies previdenciárlos.
Com efeito, o sistema da previdência social calcula as contribuições devidas por seus segurados sobre a totalidade da t:npQrtãncia percebida a. qualquer titulo. Na. retribuição, ou seja, n·a prestação do beneficio, não é levada em consideração a percepção das
horas extras.
Os argumentos expendidos pelo Àutcir, sobretudo no tocante à
torrencial jurisprudência que rege a· matéria,._ nos convencem de
sua oportunidade.
Entendemos que as disP."sições jurlsprudenc!ais que norteiam
a espécie são de direito publlco, tamanho o seu reconhecimento
pelos m1iformes arestas dos tribunais, mer~cendo, portanto, urgente,. 4'Codificação", na CLT, n~ p~dendo sér procrastinad~ com a
expectativa de uma nova legJs!açao consolidada.
--- Asslm,--fie---ãmbita- de -compet-êneia-regimentãi -desta- Comissão;
manifestamos nossa simpatia pela mat~ria, opinando pela aprovaÇão do projeto.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1981. - Almir Pinto, P'esldente - Raimundo Parente, Relator - Franco Montoro - DeJandir Dalpasquale - Lenoir Vargas.
PARECIER N.0 l.065, DE 1981
Da Comissão de Finanças
Relato1·: Senador Raimundo Parente

Sob exame o Projeto de Lei do Senado de autoria do ilustre
Senador cunha Lima que modifica dispositivo da Consolldação das
Leis do Trabalho, pam. o fim de deterJllinar que o pagamento por
horas extras habituais tam·bém integre a rerp.uneraç?,o.
Ao justifi~ar sua iniciativa destaca o autor:
"A modificação que aqui se faz ao .vigente texto do §
1. 0 do art. 457, CiLT, visa determináx, como está exp!lcltado
na ementa, que as importâncias correspondentes ao pagamento por horas extras habituais passem ·a integrar o salário do trabalhador, para todos o.< efeitos legais, inclusive,
especialmente, para o efeito de percepção de benefícios
P.revideneiários.
·Devo lembrar, em favor da adoção da medida pleiteada, que .presentemente não. são poucas as decisões de nossos tribuna.Is trabalhistas mandando computar as horas
extras na rem~neração do empregado, pà.ra todos os ·fins.
Entretanto, tais decisões carecem de respaldo legal ou,
então, beneficiam apenas aqueles trabalhadores que eventualmente recorrem .ao judiciário, não abrangendo os demais.
Por outro lado, é sumamente injusto o pr~cedimento
atual da previdência social que; para· calcular as contribuições devidas por seus segurados .não se esquece de incluir as ·importãncias percebidas a título de horas extraordinárias, mas, no momento de prestar-lhes qualquer benefício, simplesmente as desconsidera.
Assim, por se tratar de medida eompat!vel com a tendência jurisprudepcial· tro;balhlsta e com o principio de
justiça que deve prevalecer nas relações de trabalho, contamos com o apoio da Casa. para. a aprovação deste. projeto
de lei."
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Em sua tra.mltaçãb a matéria colheu p_areceres das Comissões
de Constituição e JUstiça, pela constituclonalldade e jurldicidade,
e de Legislação Social, pela aprovação.
SOb o aspecto flnance!ró - competência regimental desta Comissão - entendemos ser a inclusao das horas extms habituais
como integrantes do salário, providência de gran<le justiça, por
levar ao texto legal direito já reconheci<lo na Justiça do Trabalho.
Vale destacar a Súmula n. 0 76; do Tribunal Superior do Trabalho, que consolidou a jurisprudência no sentido de atribuir às horas extras habitualmente prestadas o caráter de salário.
A inclusão das horas extras, comissões, percentagens, gratificações ajustadas e abonos como integradoras do salário trará sen~ivel melhoria na condição social do trabalhador brasileiro.
Face ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado n. 0 329, de 1980.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1981. - Gabriel Hermes,
Presidente, em exercício - Raimundo Parente, Relator - Bernardino Viana- Lomanto Júnior- José Lins- Martins Filho - José FragelU - Lour!val Baptista. - Almir Pinto.

O

S~.

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

cação.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A presidência recebeu, do Governador do Estado de Mato Grosso, o Ofício n' s/30, de 1981 (No 480/81, na
origem), solicitando, nos termos do item IV do artigo 42 da Constituição, autorização do Senado Federal, a fim de que aquele Estado possa realizar operação de empréstimo externo, no valor de Cr$ 70.000.000,00 (setenta milhões
de dólares), para o fim que especifica.
A matéria serã despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e
Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Sobre a mesa, projetes de lei
que serão lidos pelo Sr. 19-Secretario.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SEI\ ADO No 319, DE i981
Desobriga os segurapos autónomos de contr!bulr para
a previdência social durante o tempo em que estiverem

sem trabalho.

O Congresso Nacional decreta.
Art. ).0 ~ segurados aut5nomos e vs que e.stiverem na .situação prevista no art. 9.? da Lei n.0 3.807, de 1900, que comprovadamente se encontrarem sem trabalho, ficam desobrigados de contribuir para a. previdência social durante o tempo ·em que durar
a !natividade forçada.
Axt. 2.0 O Poder EKecutivo regulamentará esta lei dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias.
Axt. 3.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
JUIItlfieação
O projeto trata de dar solução a um antigo problema que a

previdência conheee SObejamente, mas que atê aqui não lhe mereceu a atenção e o tratamento privilegiado reclamados pela peculiaridade que o caracterilla.
Na verdade, a dispensa das contribuições previdenclárias dos
autô'nomos le também dos segurados que eram empregados e que
passaram à condição de segurados facultativos, nos termos do art.
9. 0 da Lei n.O 3.807/6(}) deveria ser uma conseqüência lnarredável do
próprio rato de haver cessação forçada de suas atlvidades.
De modo gel'a.l, conforme pondera D. Maria de L. Gonçalves,
Inspiradora. da medida aqui projetada, os autônomos só ficam em
débito para com a pr.evidência q\lll.Ildo estão sem trabalhar. Não
tendo salário fixo, é atê Iõgico que fiquem atrapalhados, sem poder
cumprir todas as suas obrigações.
Assim, quanto mals encargos incidirem sobre suas dívidas,
dentre eles o da cobrança de contribuições prevldenc!ár!as durante
o tempo da !natividade forçada, mais d!fic!l lhes será saldá-las.
Sala das Sessões, 29 de mtubro de 1981. - Nelson Carneiro.
LEGISLAÇ.iiO CITADA
DEI N.o 3.007, DE 26 .DE AGOSTO DE 1960

.............................. ,_ .
~

~.

".~

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

Art. 9.o Ao segurado que d~<: de .exercer emprego ou a.tividade que o submeta ao regim~ .destà'lel é facultado manter a qua-.
!idade de segurado, desde que· pas,se ·a efetuar em dobro, o pagamento mensal da contribuição. · ·
§ 1.o o pagamento a que se refere este artigo dev_erá ser iniciado a partir. 4!1. Sêgiindo' mês segqlnl;e s,o d• expiraçao do prazo •
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previsto no art. 8.0 e nãr, pOderá ser interrompido por mais de doze
meses eonseEutivos, .sob pena de perder o segurado essa qualidade.
§ 2.0 Nao será aceito novo pagamento de contribuições, dentro
do prazo do ,parãgrafo anterior, sem _a prévia integralização das
quotas relativas ao período interrompido.
§ 3.0 P_ara os e'feitos de aposentadoria com base ~o tempo de
serviço, serao computados, como se fossem de serviço efetlvo os
meses que corresponderem às contribuições pagas na forma ctêste
artigo.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de I~egisla
ção Social e de Finanças.)
PllO.JETO IJE LEI DO SENADO No 32(), DE 1981

Declara nulos os atos que tenham por objetivo assegurar direitos extraordinários aos acionistas minoritários
das sociedades de economia IO.ista.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. 0 São nulos os acordos de acfonistas celebrados na conformidade do art. 118 da Lei n.o 6 .404, de 15 de dezembro de
1976, bem como quaisquer outros a tos tendentes a assegurar poder
de veto, controle sobre órgão societárlo ou outro direito extraordinário aos acionlstas ru!norltários das sociedades de economia
mista.
Art. 2.0 O disposto na presente lei 'é aplicável às subsidiárias
das sociedades de economia mista.
Art. 3. 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 São revogadas as disposições em contrário.

Justificação
Tem o governo brasileiro ao longo dos últimos anos a título
de atrair capitais e tecnologia do estrangeiro oferecido vántagens
benefícios e privilégios absolutamente inmitados ao Investidor
alienígena. Dentre o elenco d.e "favores" que vem sendo outorgado cumpre dar especial destaque à íorma de participação acionária usualmente admitida em se tratando de "joint venture"
firmada entre as autoridades estatais e o capital forasteiro. Jl1
com freqüência que neste t_!po associativo os detentores da tecnologia exijam, como condigao prévia, a obtenção do controle da
atlvldade empresarial, embora sendo minoritários em termos de
capital.
Lançando mão do instituto do "acordo de acionistas", previsto
na lei das sociedades anónimas, os sócios capitalistas estrangeiros
das sociedades de economia mista 1 conquanto permanecendo na
condiçãc? de minoritários, logram, de fato. obter o absolqto comando da v1<!a empr":'arial. O cuidadoso estudo da Implementação do
Acordo Nuclear frrmado com a Alemanha nos fornece eloqüente
exemplo do que viemos de afirmar.
Segundo revela o diretor superintendente de uma das empresas
responsáveis pela execução do programa nucl-ear brasileiro,
"O controle da NUOLEN' é exercido efetivamente pela
NUCLEBRAS, detentora qUe é de 75% de seu capital, conforme expresso nos estatutos e acordo de acionistas. Os
assuntos para os quais é requerida unanimidade, tal como
previsto no referido Aeordo, são os seguintes: aprovação
do orçamento financeiro, do balanço anual, captação dz
r ecursos por empréstimos, compra e venda de escrl tórios,
estabelecimentos de filiais e pagamento de donativos"
(Jornal do Brasil - 18-10-81, 1. 0 caderno - pág. 10).
Como se vê, algnmas das principais decisões estão condicionadas a eh~re~sa concordância dos sócios minoritários pois o "acordo de acion1stas" lhes assegura o poder de veto no tocante ao
essencial. Procura defender-se a dlretoria da entidade alegando
que "isto é o que normalmente é esfabelecido em todas as sociedades anônlmas em atendimento as leis brásileiras que .regem
este tipo de associação". Cumpre aqui fazer uma retificação. Entertdil'nentos de tal ordem podem ser corriqueiros quando as autoridades responsáveis pela condução dos negoócios . públicos não
sabem ou não querem defender ~orretamente os Interesses nacionais. Tivesse o Governo a mesrrucoonâuta adotada "normalmente"
pela toütlidade dos empresários em semelhante hipótese, jaroal.s
abr:r!a mão de seus direitos de comando. Aquele que mais investe
assume maiores riscos e em conseqüência deve dispor da faculdaae
de traçar os destinos da companhia. Seria Impensável que um
investidor privado fosse tomar a si os principais encargos de um
empreendimento e ao mesmo tempo relegar ao sócio menor poderes extravagantes. Por que motivo deveria então o Estado conduzlr-se de forma diferente na gestão do patrimônlo público?
· Ainda com relação ao citado exemplo, cumpre lembrar o fato,
ignalmente reconhecido pela mencionada autoridade, de que o
Comitê Técnico da empresa é composto por reprasentantes do
parceiro estrangeiro, cal;lendo ao Brasil indiCar apenas um observador .s.cm direito a voto. Por mais que se procure explicar ou justificar. s:tuacões desta natureza não resistem a um superficial
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exame Crítico, quer seja do ponto de vista politico quer seja do
ponto de vista jurídico.
Ao ser instituída a sociedade de econoru!a mista no direito
brasileiro_ teve o legislador por escopo facilitar a intervenção do
E:;tado no domínio econômico cbm vistas à consecução do be.tn
comum. Assim, quer quanto à justificativa de sua existência quer
quanto à Unha de atuação que deve trilhar, não guarda este tipo
de entidade qualquer semelhança com a empresa privada. Em _se
tratando de interesses meramente particulares, é compreensível
que a capacidade disposltiva seja ampla pois a tutela legal neste
caso deseja apenas preservar a ordem pública e os bons costumes.
A questão, entretanto, assume contornos diferentes quando se trata de estabelecer o regime jurídico dos bens públicos. Aqui a tutela
há de ser mais abrangente, pois a coletividade como um todo não
admite perder o controle sobre a gestão do patrimônio comum.
As entidades que integram a administração indireta. notadamente as sociedades de econoru!a mlSta, porque nelas há investiaore.s parhculares cujos interessés netn sempre são coincidentes
com os- do Estado, dev-em ser regidas por uma legislação diferen.:.
ciada. ainda que em linha de princípio sejam tratadas como pessoas de direito privado. É esta a única forma de se outorgar um
mínimo de garantia contra as investidas inescrupulosas daqueles
que procuram se associar à administração com o único fito de
obter vantagens abusivas.
Recenten1ente, o Tribunal de Contas da União ~ol!citou à Companhia Siderúrgica de Tubarão que explipasse os motivos que a
levaram a aplicar vultosa quantia no mercado aberto , ........ .
<Cr$ 218.836.166 100) "em contradição com o permitido a uma sociedade de economia mista". Em sua resposta, explicou a diretoria
que, sendo a empresa integrada pelos grupos Kawa.saki (Japão)
e Finsinder (Itália), apresenta ela ~~uma constituição peculiar
formada por capitais trinacionais em que os minoritários mantêm
certo poder de mando, descaracterizando a SIDERBRA.S como
controladora". Acrescenta ainda que as _decisões versando sobre
"assuntos relevantes'' estão subordinadaas ao previsto no "acordo
de acionistas", o que a toma. imune "ao controle, quer direto, quer
indireto, do Estado".
Urge pôr um termo final a uma situação que compromete
Seriamente a soberania da Nação. É de todo inaceitável que as
regras que venham a disciplinar o uso e a gestão do patrimônio
público sejam ditadas por uma pequena minoria em oonluio com
burocratas do segundo, terceiro ou quarto escalão. Os que lutam
por um Brasil próspero, ll'l're e justo haverão de apoiar todas as
iniciativas que visem resguardar o interesse público.
Sala das sessões, 29 de outubro de 1981. - Itamar Franco.
LEG!SLAÇJI.O CITADA
LEI N.O 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Acordo de Acionistas
Art. 118 . 0.:; acordos de acionistas, sobre .a compra e venda de
suas açõe.s. _preferência para adquiri-Ias, ou exercício do direito de
vot-.:.-, deverao s-er cb.servado.s- pela companhia quand~ arqulvados
na sua sed-e.
§ 1.0 As obrigações ou ônus decurrente.s desses acordos .soment-e ."Serão oponíveis a +erce:ro.s, depois de averbados nos livros de registro -e no~ c·ertificados das a~ões, &e ew..itido.s.
§ 2.0 Esses acõrdos não poderão ser invocados para eximir o
acionista. de responsabilidade no exercício do direito de vo-to (art.
115) ou do poder de controle (arts. 116 e 117).
§ 3.0 Na.s condições previstas no acordo, os ac!onistas podem
promover a execução especifica das obrigações assumidas.
1 4.0 As açóes averbadas nos termos deste artigo não poderão
ser n-egociadas em Bolsa o-u no mercado de balcão.
§ · 5.0 No relatório anual, os órgãos da adru!nlst.ração da companhia aberta informarão à assembléia geral as disposições sobre
politica de reinvestimento de lucros e d!strlbuição de dividendos,
constantes de a.eordos de aclonlstas arquivados na. companhia.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O AUTOR DO PROJETO EM
SUA J'USI'lFICAÇAO.

O Controle da NUCLEN

A propósltt> do texto Domínio na Nuclen é dos alemã.ey, publicado na edição de 20-9-81 desse jornal, com vários.·dado.s incorretos, gostaria d-e fazer as retifiea~ôes necessárias para bem informar ao leitor.
~
Diz o texto: "Há um conselho técn.lco do qual apenas um brasileiro participa. Assim m·e.smo sem direito a voto-." Mais uma vez
esclarecemos -es+a questão: eomo é do conhecimento públic-o o Brasil
entrou na era· d~s usina~ nucl·eares .~través da construção de Angra-!, a qual fo1 adquinda da Westmghouse. A construção desta ..
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us.ina prouicknt, aos técnicos brasileiros nela envolvi-dos, a aquisição de cOnhecimentos nas ãre·ao:; de construção civil, montagem e
detalhamento de projeto, e<5pecificos p-ar2, este tipo de usina; entretanto 100% do projeto básico e cerca <ie 94% dos componentes
!oram importados dos Estados Unidos. O Pais está-se capacitando
para projetar e construir a.s usinas nuclea"!.'es atravé,o:; do Acordo
com a Alemanha ,e <ia aquisição <ie tecnologia da empresa KWU.
Ela tem comprovada tradiGão na construção de usinas nucleares.
Entretanto, visando aumentar o fndice de nacionalização em equipamentos, a NUCLEBRAS, através da NUCLEN, est:l fazendo adaPta~ões nos proJf!to_s das usinas de modelJJ KWU que estão sendo
executado;; no Brasil
Portanto, as nossas usinas nucleares es""ão sendo construfdas
com projetes e equipamentos produz.ido..:; parcialmente na Alemanha -e no Br~sil. A empresa. aJ-emã é integralmente responsável
pelo funcionam-ento adequado e .sobretudo seguro da usina, no
que diz respeito eos nrojetos e fornecim-entos de origem al·emã e
além disso é _cc-responsável, juntamente com a NUCLEN, no que
diz respeito a.os projetes realizados no Bra.s:l. Como não poderia
deixar d·e soar, ela pr-ecisa estar de acorõn com as modificaçõe\'5 a
serem introduzidas para eontint,.ar mmte:ndo sua co-r.e~ponsabili
dade +écnica. Para acompanhar est.as mudancR~ no urojeto foi crl:;~.
do um c..omitê Técnico, com representantetc:; dl KWU e um observador brasile;ro.

Kwu

~ evidente que a
não pad.erl~ ao;snmir a eo-respon:;:abllidad·e técnica por meto de um CC~'l'l'J.itê Técnico inte~ra.do por brasileiros. Ca0:·'1' o C..O·ni.t.ê dLc:;eor.rle de a1çn1m'l moc1.lf1eac::io ct~be BJS
brasileiros aceitar ou não o ponto <i• vista do Comitê; em nao

gceitanri'o B, K\VÜ se r.e,r::erva {I direito d€ sugu,en\1-P.l" a S1.1.<t co-resoonsabHidRrle técni·e3. pelas con~.eoil_ênc'l.as de.sse ni'ío acq_t'3mento.
Esta .~lucão nRrece c-orreta, pois lJr.e.:;t"rva a cs.t>acidade d-e decisão
dos técntC"os brnsiTeiros.. s-9m co:rn:proroe"'er a. imnrescindlv~l seguTa11f':~. nPc'~ar. A t.r8nsfer~nci'A da r~c:non.o::::tbi';dac:le d~. KWU para
a NUCLEJ'l está sendo realizada gradatlvamente, 1t medida que os
hrasile~ro'\ e~tão pa!'a isro .se capacit~n~Q. O acort:l.o tn:evê Que até
a conclusão da quart.a usina ela seja int-egralrnente a'E'~·pmida rel!3Nuclen.
Af1.Tma alnõa o texto: "M'esm"J t~·etendo ~penas 25% do capital,
o.s sócios minoritários têm poder de veto e, ainda a ~.eu favor. o

fato de as decisões lmportan'es da empresa serem obrigatoriamente tomadas por unanimidade." o controle da. NUCLEN é exerc
cida efetivamente pela NUCLEBRAS, detentora que é de 75% de
seu capital, conforme expresso nos estatutos e Acordos de AcioniB-tas. Os às.sunt.os para os quais é requerida unanimidade, tal como
previsto no referido Acordo, são os seguintes: aprovação do orçam-ento financeiro, do balanço anual, captação de recursos por emprés~imos, comp~a e venda de escritórios, estabelecimento de fi;iais e pagament<> de donativos. 1sto é o que normalmente é estabelecido em todas as sociedades anõnlmas, em atendimento às leis
brasileiras qu-e regem eSte tipo de as~oc!ação. (Em particular a
Lei n.o 6.404/76- Lei das SA.)
Segundo o texto "as duas principais diretorias - Técnica e
Comercial - são repres·eàtadas pela K'WU". A informação é in ..
correta. A NUCLEN tem cinco dlretore-s, sendo que quatro deles são
brasileiros, a saber: diretor-presidente, diretor-supelintendente,
diretor-comercial e de ~esenvolvlmento industrial, diretor-administratlvo e de finanças. Apenas o cliretor-técnlco é alemão, tendo
si<io indicado, Juntamente com o dlretor-admlnistrativo e <ie finanças, pela KWU.
Outra informação do }&:mal: "Esta desproporção de dominio
na .empresa brasUeira é que terh I-evado alguns r.econhecidos téc-

nicos do setor a <ie!xar a superintendência da NUCLEN, caso de
Sérgio Brito, David Simon e Joaqu!m <ie Carvalho, este hoje um
dr-c: ma\," :::...everos críticos· do- Programa Nuclea:r Braslleiro e do
Aoordo Nucl'ear Brasil-Alemanha." Trata-.se de uma presunção
do Jornal do Brasil que .não 5-::) baseia_ em fatos. Jamais os Sns.
Sérglo Brito e David Simon flzera:rn quaisquer declarações que
pudess~m ser lnt.emretadas como o _Jornal.do Brasil o fez. De resto
f>fS.St: jorna1 .subestima a capacldade daquele.s técnicos. de fa.zer pr~
·r·l~cer .s-eu.o; pont.os de vista em u...'Ua emp.:r~sa majoritariamente
hrn'3llr:'irn__ Quanto

l'l_"O Sr. .Joaauim de Carvalho. o mesm-o ·deixou· a
N~ror..EN- oor ter sido nomeado para dirigir o BD-Rio. O Genere.!

_(••r~PIJ

C•_;ut·inhO. mencionado como tendo .s!do sunerintend.ente da
n_f!_ ve-rcrade nunca o foi, tendo trabalh8.do na NUCLE.N.

"'11úL~N_

i<C'~ut'ilo Ú't' ll1/f.n:t ~fjrl!l_~J'-'êD d_Q f,P.Xtt'l-- uo.~ Cl.l~f,()st nagog t.JQr

7~·;{~~~~Ôe1~~~~;l~À~~.~~2f};i~~~~i~1lÇ~2!f~:o~{~;g~

·-··~ J~"ü"' rtlH!Ta .:= e~, P. nP rPN"~. t:"'?' J70 rntH'!i'\f'~ de dólai-~,~- A oarti=·•t-.;;o .. :-<·-· riP -Kwu ~de 4f!f1.. e da emzenharía nacional é de OOo/,.';', est.e
u,~, , ... 'JI~üa1 ntv1mrln Pnt.rp ~ PnQ'.Pnhl\rlq nrónrta da NUCI. .EN e a das
,--'-"'\!-JctlliHfl_~ ora~ílPJra-~ ,,.,. nro1eto. snboontratadas nela NUCLEN.
•.:•:r·f<lt~;>r_·,o~,,,-,, '~1n!i~ m1f'_ en1 r:ada uma- das Usin:ls 2 ê 3, o total dos

- n~.t:'!onal e e.strane:eira - corresponde a
13-,- do to ta: do empteendimento (custos dlr.etos). ou se.la.
lii:\.)i::irüJã(í:-~mente 260 milhões de dólares. E~t-e pf"reentual de par.:
ue

~•r,il"tmharia
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ticipação da engenharia no custo to'al do empreendimentq deverá
se reduzir nas usinas subseqüent<>s do ·programa, devido 1t padronização do projeto das usinas.
Diz ainda o texto: "0 Secretário de Ciência e Tecnologia, J'osé
Israel Vargas, acha, por exemplo, que a concepção cio reator até
o circuito primário do trocador de calor, ou seja a filosofia do
projeto - como é freqüentemente chamada - não está aberta à
dlseus:ião." Go.stariamos de ressaltar que a transferência da tecnologia relativa ao sistema primário da wina é objeto de cláusula

especifica do Acordo com a Alemanha. e se constitui num dos pr!ncipals objetivos da NUCLEN. A propósito, esclarecemos que 70% do
projeto básico dos sistemas mecãnicos <ia usina já estão sendo realizados na NUCLEN para as Usinas de Angra 2 <> 3, percentual este
que deverá aumentá;; para as usinas subseqüentes do programa.
até a completa nacionalização. - Ronaldo A. C. Fabrício, Diretor
Superintendente da NUCLEN - Rio de Janclro.
TRIBUNAL ACIONA TUBARAO PORQUE APLICOU NO• "OPEN"

Brasilla - O Tribunal de Oontas da União quer que a CompanWa S!<ierúxgica de Tubarão explique que tipo <ie recursos, no
valor de Cr$ 218 milhões, 836 mll 166J aplicou em 1979, no mercado
aberto (open marl<et), em contradiçao com o permitido a uma sociedade de economia mista.
Oonstituida pelos grupos SIDERBRAS, do Brasil, Kawasaki, do
Japão e Finsider, da Itália~ a empr-esa explicou que seu controle
aclonário "para assuntos re~evantes" está condicionado aoo termos
de acordo firmado entre os acionlstas, ma.s o Tribunal entendeu
que, como detento"a de 51% <ias ações, a Siderúrgica está subordinada 1t sua jurisdição, devendo, portanto, limitar-se ao P<>rmltldo a 1.m1a sociedade de economia. mista.
Remuneração da Diretorla

O Tribunal emende que a empresa está exorbitendo desses
limites, pois concedeu res!dénc!as funcionaiS sem autorlzação ministerial, comprou titules de clubes recreativos, e está fixando em
assembléia gerál a. remuneração dos seus diretores em limites superiores aos estabelecidos pelo Conselho de Desenvolvimento Eeonôrnico-.
Em sua defesa, a empr""a dlz que tem uma constituição P<>-

cullar. formada por oo:p!tals tr!nae!onais, "<>ni que os m!nor!táriOI!
mantêm certo poder <ie mando, descaracterizando a SIDERaRAS
como controladom, e fugindo ao controle, quer direto, quer indireto, do Estado".
Mas <> Tribunal <ie Contas considera que a SIIJII!JRBR.AS, apesar
do poder conee(lido aos acionistas minorltár!os, permanece como
ac1onista eontro~ador, .e, eomo se tra+a de urna empresa jur:lclicamente brasileira, deve sujeitar-se 1t lei brasileira. Por decisão do
plenário, foi dado um prazo de 30 dias para que a empresa explique preliminarmente que tipo de recursos aplicou no mercado
aberto.
( A• Comfsslies de Constituição e Justiça, de Eccmomla, de Legislação Social, de S~o Ptíb!lco Clvl! e de
Segurança Naciona!.J

PROJETO OE LEI 00 SENADO N' 3Zl, DE 1981

Dispõe sobre o congelamento dos aluguéis re;fdcneiais, pelo prazo e condições que especific;:t.

O Co.ngresso Nacional decreta:
Ar.t. 1.0 São .sobrest.a.dos, pelo praz·o de 2 r. doisJ anos a contar
da vigência desta lei 1 _ os dlsposith·os legais que disciplinlm o
reajustamen-to dos aluguéis ~-e.sidenciais, ficando estes congelados
por igu·al tempo.
Ar·t.. 2.0 Esta Lei entrará em vigor 11a data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrár-io.
Jiistific.a.ção
A fórmula enge·Ddrada .p-elo Gov~~no :para o cÓ.lculo dos reajustes dos alu.guéJs ·__residericlaiS, ---COtrlO- uma espécie di:'! compen&a!(ão pela d€IT'1bad~ <ia ''denúncia vazia", acabou por trau~for
rna_r-se num da:> fa.tc.l'-es de maior tensão social dos últin1os iemno.s.
o.que_y~,ü~~ m~s uma vez, a. i.nsensatez e incom_petkncia do.s Que.
~J~~~;;;;~~~~·l''11;f'•::>, Lem ~se-u cargo a respon.sn.billd~df" 1Jr.s mecu~_~;:-;
DP faJ.(I, di::a.nt.•..! Õ8. perspectiva de- um indke de aumento de
~f"!"f'"~ rlP 9Pi ~0'~ para o próxirtlO mês de dezembro, iá estamos
1"1'\~'f'r:'.>;Jnrln. ?_ .""-:-ntir -2. inquietaçào que se va! i\l){}S:S-ando. das popu1R~-n.:·'S rl:" b>nx~ 1'Pnrb. ,;:~_rt!cnlanncnte daquele ~g·mento que

vive rle pR.ga:r aluguéis.
Por isto que,-ni ~rança de qne diminuam o:-; ÍLHiic?.<. i;lfLcioná:rios lê com 1:12-s os fat...ore-s ele l'tajll.':i.taanento do.s al.W!üêi;s,

a frente 21s OR'I'l\fs) como qucr e f!Sregoa o Gov~rnn m·. eTit:l0,

que a P.ró'Pria admh::istra-::.iio encontre fórmulas menos drásticas
para possibilitar a a.tu_alizaçã.o d-os vruJor~s das- loca.çQios, &tamoscutdando de of-erecer à cons!deracão õa C'e.~-s esta medlda de
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nrutu,reza urgente, consistente no congelamento

daque~es

pelo prazo de dois a.noo
Sala das Ses.sõe.s, 29 de outubro ;de 1981. -

valores

Ore>tes Qnércla.

(,..is Comissões de ConstituU;;ão e Justiga 1 de Legisla-

ção Social e de Economia.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N•• 322, DE 1981

Dá nova reda.ção aos §§ 1. o e 2. 0 .W art. 13 da Lei n.o
4.081, de 20 de dezembro de 1961.

o

Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os §§ 1.0 e 2.0 do art. 13 da Lei n. 0 4.021, de 20 de dezembro de 1961, passam a· ter a seguinte redaçã<>:
§ 1.0 Do total daàs comiss6es pagaas pelas partes, caberão 75%
(setenta e cinco por cento) ao leiloeiro e 25% (vinte e cinco por
cento) à Associação Rural do Município onde se realizar o leilão.

se em local da Associação, em exposiçãO por ela patro-cinada ou
sob os seus auspicias.
§ 2.0 Se a exposição for pa:trocinada pela Federação das Associações Rurais a esta caberá receber os_ 25% (vinte e cinco ·por
cento) a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 2.0

·Esta lei entrará em vigor na data de

~ua

puo-!icação,

revogadas as disposições em contrário .
.Justificação
O projeto atenae a apelo de leiloeiros rurais; entendem eles
que quando o leilão não. se realiza em local de AssOciação, ne-m em

Ex·poslção promoVJ.da por Associação, nem me·smo sob os auspícios

de Associação, ainda que ém local que lhe não pertença, a comissão paga .pelas partes deve pertencer exclusivamente aos profissionais, que, em tais' casos, respondem por despesas sigrúficativas.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1981. -

Paulo Brossard.

LEGISLAÇAO CITADA

LEI N.O 4.021, DE 29 DE DEZEJMBRO DE 1961
Cria a profissão de leiloeiro rural, e dá outras providências.
Art. 13. O eomitente f!Çl!. obrigado a9 p~gl\1XIento da comissão de 3% (três por cento) sobre o montante das vendas efetuadas, salvo convenção em contrário.
§ 1.0 Do total das comissões pagas pelas partes, caberão 75%
tsetenta e cinco per cento) ao le!lo~!ro e 25% (vmte e cinco _por
cento) à. Associação Rural de> Munictp!o onde se realizar o lellao.
§ 2.o

Se não existir Associação 'Rural no ~nicípio onde se

realizar o lellão o produto dos 25% (vinte e cinco por cento) a que
se refere o pari.grafo primeiro reverterá em benefício da Federação das Associações Rurais dO Estado.
·····························~~-~--···-···-··················· ...

··

(As Comissões de Constltuf!;ão e Justiça, de Leg!sla-

çtf.o Social e de Economia.)
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. l'i'-Secretário.

E lido

e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 326, DE 1981
Nos termos regimentais, requeiro que não seja realizada Sessão do Senado no dia 02 de novembro, nem haja Expediente em sua Secretaria.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1981. - Jorge Kalume.
s~rã
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, requerimento que
lido pelo Sr. l'i'-Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO No 363, DE 198!
Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do Embaixador, exGovernador do Estado da Guanabara e ex-deputado federal Dr. Francisco
Negrão de Lima.
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1981.- Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação o requerimento.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Para encaminhar a votação
concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (Para encaminhar" votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, _Srs._ Senadores:
Nestes últimos dias sofreu o Rio de Janeiro duas grandes perdas: a do
seu ex-Governador, ex-Deputado Federal, ex-Constituinte de 1934, exMinistro da Justiça e das Relações Exteriores, ex-Embaixador do Brasil na
Venezuela e no Paraguai e, durante quatro anos de absoluta liberdade, de
uma probidade exemplar, Governador do então Estado da Guanabara. Francisco Negrão de Lima deixou em sua longa trajetória de homem público pontos de divergências e, como homem público, controvérsias e discussões. Mas
a esta hora todas essas divergências cederam diante da modelar atuação desse
homem público durante todo esse período, desde que se restabeleceu em 1945
a ordem constitucional no Brasil. Francisco Negrão de Lima deu ao Estado
do Rio de Janeiro a sua melhor colaboração, a sua cooperação mais dinâmica
e, pri_ncipalemtne, deu às novas gerações que um dia assumirão o Governo
daquele Estado, um exemplo de como num Estado rico se pode administrar
de mãos limpas, sem estimular a corrupção, sem se chafurdar na corrupção,
mantendo uma atitude de absoluta liberdade para o pronunciamento de todos os seus conterrâneos, conterrâneos porque já então S. Ex• incorporado à
vida do Rio de Janeiro, embora, como todos sabemos, fosse mineiro de nascimento e houvesse iniciado sua carreira na gloriosa Minas Gerais.
O Sr. Dirceu Cardoso -

V. Ex' me permite um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO -

Com muita honra.

Nobre Senador Nelson Carneiro, age bem V.
Ex~ ao querer inscrever nos Anais desta Casa o passamento do ilustre mineiro, ilustre brasileiro Negrão de Lima. Não o conheci, quando foi mensageiro
de Getúlio Vargas na preparação do Congresso Nacional para o golpe de lO
-de novembro de 1937, mas o conheci depois e estou de acordo com as expres~
sões de V. Ex' Homem de inteligência magnífica, relampejante, de um caráter
extraordinário, que, como diz V. Ex•, administrou mostrando que se pode ser
um homem digno, inacessível na administração pública. Filho de Minas, levou para o Distrito Federal aquelas virtudes mineiras de que o Brasil estâ
saudoso.
Quero me íncorporar ao discurso de V. Ex' também prestando a minha
homenagem ao ilustre brasileiro, àquele magnífico mineiro, da velha estirpe
de políticos de Minas Gerais, homem digno, homem de uma profunda consciência de seu dever, administrador dos mais capazes, de uma inteligência fagulhante, que percebia num relance todos os desvàos das palestras, das sugestões ou- petições que se lhe faziam. Portanto, eu quero me associar, em nome
do meu Estado e em nome do velho PSD de que fomos originários, as essas
manifestações de pesar pelo falecimento do ilustre mineiro e brasileiro Francisco Negrão de Lima.
O Sr. Dirceu Cardoso -

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex• a homenagem que
traz para somar às palavras despretensiosas que aqui pronuncio, para recordar a figUra daquele que Hélio Jaguaribe, em artigo de hoje, que incorporo
aos Anais, chamou de girondino da democracia social, e lembrava que ele fez
no Governo do Estado, naquele ano de 1965, logo um ano depois da revo~
lução vitoriosa, fez do Rio de Janeiro uma ilha de legalidade e de preservação
das liberdades públicas, num País cada vez mais arrastado no declive do autoritarismo reinante. Mais adiante dizia sobre sua elegância moral e cívica, e
acentuava:
"uma elegância c:j_ue se caracteriza pela absoluta integridade na
gestão da coisa pública, esse requisito tão óbvio e infelizmente não
demasiado freqUente entre os homens públicos de nosso tempo."
O Sr. Leite Chaves -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO- Ouço com muita honra o nobre Senador Leite Chaves.
O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador Nelson Carneiro, é uma homena~
gem justa esta que V. Ex!l pede ao Senado que seja prestada à memória de Negrão de Lima. Dele guardo, assim, uma positiva impressão- e as impressões
primeiras são as que ficam. Havia uma greve, na Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, em 195-6. Uma comissão de estudantes acompanhou
o Reitor Pedro Calmon. Fomos ao gabinete do Governador Negrão de Lima;
alguns fatos ficaram-me na lembrariça: primeiro, a cordialidade com que fornos recebidos. Ele até, ao final da audiência, perguntava a Pedro Calmon:
~·Reitor é Vossa Magnificiência?" E me lembro, também, que não havia processo sobre a sua mesa, tanto é que, recentemente. um jornal divulgou declaração sua aos funcionãrios: .. Eu deixo a minha mesa sempre vazia, numa demonstração de que eu cumpro com o meu dever, de que eu despacho os meus
processos". Então, essas duas lembranças me ficaram. Foi um dos poucos homens públicos que eu visitei encontrando a mesa de despachos vazia. E, se-
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gundo, a cordialidade, a grande cordialidade com que fornos recebidos. E era
um clima de certa tensão que na época predominava no Rio de Janeiro.
O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço o depoimento de V. Ex• que
figurará nos Anais do Senado Federal como um testemunho daqueles que conheceram e conviveram com Negrão de Lima.

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muito prazer.
O Sr. Itamar Franco- Pretendia eu também usar a palavra para prestar
minha homenagem a Negrão de Lima. Tenho a honra, Senador Nelson Carneiro, de ter como suplente o seu irmão Jair Negrão de Lima. Negrão de Lima, mineiro de Nepomuceno, que gostava de ser chamado corno o mais carioca dos mineiros, um hOmein vocacionado para a política. Perdeu Minas
um dos seus mais ilustres filhos, e nesse instante em que V. Ex• presta a sua
homenagem, eu me permito também, com a sua autorização, juntar a minha
voz como representante de Minas Gerais, pelas ligações familiares que me ligaram a Negrão de Lima, estendendo as condolências ao meu suplente, ao
notável homem público de Minas Gerais, Jair Negrão de Lima.
O SR. NELSON CARNEIRO- A palavra de Minas Gerais realmente
era indispensável, Sr. Presidente, para se somar ao pesar de quantos recrutaram Negrão de Lima da política mineira para incorporá-lo à política caríOca,
e depois à política fluminense.
Realmente, tive a ventura de com ele trabalhar na campanha que o elegeu Governador, uma campanha ârdua, de subúrbio em subúrbio do Rio de
Janeiro, contra o poder de então, contra a situação de então, e enfretando,já,
as divergências graves com o Gover~9_ federal.
Negrão de Lima, Sr. Presidente, está retratado no artigo de Hélio Jagua~
ribe, que iricorporo aos Anais, que o recordo com amor, Carinho e justiça.
Sr. Presidente, não é muito comum nesta Casa, e me valho desta oportunidade para, ocupando esta tribuna, também deixar aqui consignado o meu
pesar pessoal e o pesar de todos os homens de inteligência deste País, pelo falecimento da grande companheira de Alceu Amoroso Lima. A morte de D.
Maria Tereza. Faria de Amoroso Lima, colaboradora instante e permanente,
durante 63 anos, do grande escritor TristãO de Athayde, se não merece pelo
Regimento as mesmas condolências que justificam o requerimento sobre a
morte de Negrão de Lima,justiflca que o Senado, pelas vozes que aqui se manifestarem, preste uma homenagem à memória desta mulher, desta magnífica
senhora que foi o encanto, mas principalmente a colaboradora, acompanheira dedicada de muitos anos deste homem que tem envelhecido a serviço das
causas liberais do Brasil, em favor das letras brasileiras, que é Alceu de Amoroso Lima. A morte de D. Maria Tereza Faria de Amoroso Lima, de uma tradicional família de escritores, filha do saudoso Alberto de Faria, o historia:~
dor da literatura da Inconfidência Mineira, foi também um grande vácuo que
se criou na memória e na gratidão do povo fluminense. Pelos serviços que ela
prestou em colaboração com o seu ilustre marido, não será esquecida e por
isto não é demais que se registre aqui o meu pesar, como fluminense, como ledor, e como apreciador da obra de Tristão de Atayde, pelo falecimento de sua
ilustre senhora, que não era apenas uma dona-de-casa se fosse, só por isso
mereceria o registro - além de uma excelente dona-de-casa, era uma dedicada colaboradora do grande escritor.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, concluo estas palavras, incorporando
aos Anais o artigo que sobre ela acaba de escrever, no Jornal do Brasil, o Aca~
dêmico Josué Montello, sobre o título: ..A campanheira de Alceu".
São estas, Sr. Presidente, as dolorosas notícias que trago ao conhecimento da Casa, para que fiquem figurando nos- n-ossos Anais, com o pesar de todos que aqui se encontram e sei também o pesar de toda a Nação brasileira.
(Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. NELSON CARNEIRO
EM SEU DISCURSO:

NEGRÃO DE LIMA
DA ELEGÂNCIA MORA[ E CIVICA
Hélio Jaguaribe
Com o falecimento de Francisco Negrão de Liinaoem 26 de outubro do
corrente, extinguiu-se uma _das melhores figuras públicas do Brasil de meados
deste século. Com ele desaparece, também, o último importante protagonista
do ciclo getuliano.
Como muitos brasileiros que inicia-ram s.ua vida pública na década de
1920, Negrão foi um homem de direito, na sua mocidade. Para a geração que
se iniciou na política naquele período, a direita, nas várias modalidades que
viria a ostentar, como o integralismo de Plínio Salgado, o germanismo de
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Francisco Campos e o ecletismo de Vargas, com o Estado Novo, era, sobretudo, uma afirmação de indepedência nacionalista ante as grandes potências
atiglo-saxônicaS---:- Exprimia, concomitantemente, um forte, embora vago, repúdio ao comunismo.
Negrão de Lima acompanhou, inicialmente, o direitismo filosófico de
Francisco Campos, cujo gabinete chefiou, quando aquele foi Ministro da Justiça, de 1937 a 1941. Previamente, articulara o apoio dos principais governadores ao golpe que instituiria o Estado Novo, em 1937.
Como San Thiago, de quem foi muito amigo, Negrão se afastou de suas
posições iniciais U medida em que o desenrolar do fascismo, na Europa, revelava o irracionalismo despótico dos movimentos de direita e seu compromis~
so com as forças mais reacionárias da sociedade ocidental. Desligando-se de
imediatas vinculações cOm o ExecutivO; Neg-rão foi embaixador na Venezuela
e ·no Paraguai, durante os últimos anos do Estado Novo, deixando em ambos
os países profunda lembrança de sua passagem.
Militante partidúrio da redemocratização, será durante o segundo Go~
verno Vargas, marcado por um intenso empenho social e democrático, que
Negrão dará uma de suas mais importantes contribuições ao novo regime,
como Ministro da Justiça. É nessa ocasião que tive o privilégio de conhecê-lo,
formando-se entre nós excelente amizade. Define-se, então, sua personalidade pública, dentro de posições que manterá, coerentemente, até o final de sua
vida. Negrão se torna plenamente consciente do íntimo condicionamento
recíproco existçnte entre a democracia poHtica e a democracia social. Dá-se
conta, ao mesmo tempo, da medida em que as profundas desigualdades sociais, no Brasil, constituíam um terrível óbice ao exercício da democracia. E
se coloca, por isso, militantemente, a serviço de um projeto de gradual desenvolvimento social. que incrementa, dentro da democracia política, os padrões
de vida das grandes massas, em direção a um Estado de bem-estar social, que
se constitua, por sua vez, em assegurador da estabilidade da democracia política.
Negrão manterá e acentuará, durante o Governo Kubitschek, essa posição de girondino da democracia soCial; tan-tO effi sua condiÇão de Prefeito
do então Distrito Federal como, posteriormente, em sua profícua gestão do
Ministério das Relações Exteriores. Sobrevindo o golpe militar de 1964, Negrão retorna Uvida pública ativa se elegendo, em 1965, por maioria absoluta e
contra a máquina política de Carlos Lacerda, então todo-poderoso Governador da Guanabara, seu sucessor no Governo do Estado. Dele fez uma ilha de
legalidade e de preservação das liberdades públicas, num país cada vez mais
arrastado para os declives do autoritarismo militar.
A passagem de Negrão de Lima pela vida pública brasileira não foi, apenas, uma bonita e fértil ilustração do progressismo democrático-social, cujas
raízes, neste país, tanto ajuáou a implantar. Foi tmabém um permanente
exercício da elegância. Desde logo, daciuela elegância mais visível do bom traje e do bom estilo de convívio. Mas, sobretudo, da elegância moral e cívica.
Uma elegância que se caracterizava pela absoluta integridade na gestão da
cois"! pública - esse requisito tão óbvio e infelizmente não demasiado freqüente entre os homens públicos de nosso tempo. E uma elegância que secaracterizava, igualmente, pela serena manutenção de suas convicções políticas,
no curso dos longos anos em que o autoritarismo militar dobrou a ccluna
vertebral de tantos brasileiros.
Hélio Joguaribe de Mattos é decano do Instituto de Estudos Políticos e Sociais.
A COMPANHEIRA DE ALCEU
Josué Montello
Quando morreu Carolina, a exemplar companheira de Machado de Assis, confessou este a seu amigo Joaquim Nabuco, em carta datada de 20 de
novembro de 1904: "Foi-se a melhor parte de minha vida, e aqui estou só no
mundo. Note que a solidão não é enfadonha, antes me é grata, porque é um
modo de viver com ela, ouvi-la assistir aos mil cuidados que essa companheira de trinta e cinco anos de casados tinha comigo; mas não hâ imaginaçâo que
não acorde, e a vigília aumenta a falta da pessoa amada".
Em geral, quando se fala de Carolina, lembra-se o soneto de saudade que
a sua morte inspirou a Machado de Assis. Mas a verdade é que a carta do ro~
mancista a Joaquim Nabuco é tão bela e pungente quanto os quatorze versos
do poema.
Sente-se nessa poesia dolorosa que o grande escritor, sozinho na casa
quieta, com a solidão a -se fechar a sua volta, escreveu o soneto e a carta enquanto as lágrimas lhe desciam pelo rosto consternado. E ele, que não tinha o
pendor das confidências, soube abrir a alma ao amigo e confrade, para lhe dizer o quanto sofria com a ausência da mulher. "Aqui me fico, por ora na mesma casa, no mesmo aposento, com os mesmos adornos seus. Tudo me lembra
a minha meiga Carolina".
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Estou certo de que a morte de Dona Maria Teresa, a admirável companheira de Alceu Amoroso Lima, repete neste nosso confrade o sofrimento de
Machado de Ass_is com a morte de Carolina. Dona Maria Teresa deu~lhe sessenta e dois anos de vida harmoniosa~
Ainda bem que, no caso de Alceu, dispõe ele, para esta hora difícil e
opressiva da consolação da fé que faltou ao romancista das Memórias Póstumas. De si para si, ilustrando a própria experiência, poderá dizer, repetindo
Machado de Assis num de seus romances, que a felicidade conjugal, comparada à loteria, corresponderia ao prêmio da sorte grande, tirado pelo casal,
no bilhete comprado de sociedade.
Tantas vezes os vi juntos, ora no Rio de Janeiro, ora em Petrópolis, que
não poderei jamais dissociá-los, no pequeno mundo de minhas recordações
pessoais. Sobretudo na tarde em que, na companhia de Alceu, ficamos a esperar por Dona Teresa, sob as arcadas de um edifício petropolitano, na Aveni~
da 15 de Novembro, e ele me disse, quando vi duas senhoras que se aproximavam no mesmo automóvel:
-É a Teresa, que vai fazer oitentáãnos, em companhia da nossa empregada, que está fazendo noventa.
-Nas outras lembranças, Dona Teresa e Alceu estão sempre juntos; ela,
tímida, de voz baixa aconchegada ao marido; ele, alto, forte, como a protegê-la com a sua sombra e a sua energia.
Embora cada um de nós viva sempre-a Própria vida, sem pautar~se fielmente pela vida de ninguém, estou em que o modelo machadiano - o velho
escritor sempre ao lado da companheira - hã de ter ficado nas recordações
de Alceu, associado à mesma paisagem do Cosme Velho do começo deste sé~
culo, que ambos compartiram- o meriinO)\lceu começando a contemplar
lucidamente o mundo, enquanto o velho Machado já entrava a despedir-se
desse mesmo mundo com desencantos e saudades.
E o certo ê que o futuro crítico e o mestre terminariam por dar. aos seus
contemporâneos o mesmo exemplo de concordância perfeita na união conjugal, tal como Machado de Assis a descrever na derradeira cena do Memorial
d~ Aires: "Ao fundo, à entrada do saguão, dei com os dois velhos sentados,
olhando um para o outro. Aguiar estava encostado ao portal direito, com as
mãos sobre os joelhos, D. Carmo, à esquerda, tinha os braços à cinta. Hesitei
entre ir adiante ou desandar o caminho; continuei parado alguns segundos
até que recuei pé ante pé. Ao transpor a porta para a rua, vi-lhes no rosto e na
atitude uma expressão a que não encontro nome certo ou claro; digo o que
me pareceu. Querlam ser risonho_ e mal se podiam_ cons<?l~u. Cons<?_lava-o~ a
saudade de si mesmos".
A vida só dá essa intenção de riso e esse consolo aos casais felizes, para
os quais até mesmo o silênico é uma forma de diálogo. E como já é tempo de
corrigir a frase- famosa de Sainte-Exupery, digamos aqui que esses casais, embora olhem um para o outro, estão olhando na mesma direção, e com igual

sentimento.
Foi para eles que Machado de Assis escreveu também o seu Memorial de
o mais belo poema em prosa da saudade em língua portuguesa. Ali se
reecontram todos aqueles que souberam compreender-se e amar-se ao longo
dae vida em comum, perdoando-se reciprocamente, ajudando um ao outro,
dividindo _as__dores, dobrando as alegrias. Ao longo do caminho, quando a
morte os separa, a ternura retroativa, que advém das lembranças boas, substitui a revolta passageira, a que se associa a gratidão a Deus pelo prêmio da
mútua compreensão e da harmonia conjugal.

Aires~

Robert de Flers, no pequeno discurso com que saudou os noivos, por
ocasião do casamento de Simone de Caillavet com André Maurois, soube
acentuar que a noiva estava preparada, com a sua cultura, a sua dedicação e a
sua experiê-ncia, para a difícil missão de mulher de um escritor.
Na verdade, refletindo sobre este nosso ofício, temos de reconhecer que,
a despeito do gosto de ficar em casa; a um canto, rodeado de livros, não somos os maridos ideais. Queremos silêncio à nossa volta. Freqüentem.smte nos
fechamos no nosso próprio silêncio. Debruçados sobre a folha de papel, com
a ponta da pena e correr sobre as linhas da pauta, esquecemos o mundo que
nos cerca, e vivemos apenas a vida de nossas personagens, a emoção do nosso
poema, a reflexão de nosso ensaio ou o comentário de nossa crôriica, como se
tudo o mais não existisse enquanto estamos escrevendo. O Abade Nestor, da
página de Anatole France, só tomou conhecimento da revolta em torno de
seu convento no instante em que um estilhaço de granada lhe arrebentou o
tinteiro. Sem esse estilhaço, continuaria escrevendo, sem se dar conta do pas~
sar das horas.
Dona Teresa permitiu U Alceu Amoroso Lima realizar a sua grande
obra. Deu-lhe paz à sua volta, dispôs a sua mesa para o trabalho de todos os
dias, amorteceu os passos para não perturbar o leve roçar da pena no papel
da escrita, e soube compreender-lhe as reações e as atitudes combativas, sa~
bcndo que essas reações e essas atitudes faziam parte da coerência do homem
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de pensamento, que exerce a mais alta e indisputada liderança do pensamento
leigo em nosso país.
Eu estava longe do Rio de Janeiro, em São Luís, quando faleceu a admirável companheira do grande amigo. Não pude estar a seu lado na hora em
que rolou pelas alamedas do campo-santoo coche que a ia levando, envota
nogrande silêncio. Ter~ me-iam umedecido os olhos, se ali estivesse- porque
também sou dos que lhe queriam bem, depois de ter sentido na sua voz e no
seu olhar suave as pancadas de seu coração.
A cada novo romance meu, acostumei-me a receber o recado de seu
aplauso. Por mais de uma vez, recolhi de viva voz essa generosa comunhão literária. E agora, ao voltar ao Rio; trazia eu na ponta da língua uma notícia
para lhe dar: a de ter estado em São Luís com um dos netos do casal Amoroso
Lima e que me confessou, com os olhos radiantes, que se sentia muito feliz na
m{nha terra. Não cheguei a tempo de falar-lhe. Mas sou dos que crêem que a
Dona Teresa já tem essa boa notícia.
E aqui retorno a Machado de Assis para dizer que Alceu há de ir muitas
e muitas vezes ao mesmo cemitério em que repousam Carolina e Joaquim
Maria, para também deixar à companheira a sua braçada de flores.
..• restos arrancados
da vida que nos viu passar
unidos.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Ramos.
O SR. HUGO RAMOS~ (Para encaminhar a votação. Sem revisão orador.)- Sr. Presidente, chegando tardiamente ao nosso plenário, apenas ouvi
a conclusão do voto proferido pelo nobre Senador Nelson Carneiro, ao qual
desejo me associar, não só em meu nome pessoal, mas em nome de minha
família, em nome dos amigos do nosso querido e saudoso Negrão de Lima.
Fui chefe da sua campanha política no Rio de Janeiro, quando pleiteou o Governo do Estado; fui também Presidente da Assembléia legislativa do nosso
Estado, então Câmara de Vereadores, nos termos dos art. 25 e 26 da Constituição de 1946, quando S. Ex• era o Prefeito. De forma que tivemos um
convívio muito grande, tão grande que, quando no dia 3 de outubro terminou
a campanha eleitoral, S. Ex'" foi para a minha residência, onde passou cerca
de dois meses, se recuperando do esforço despendido na campanha que o levou até o Governo do Estado.
Recordo~ me de certa ocasião em qm;;-S. Ex' prefeito do Rio de Janeirõ, e
eu, Presidente da Assembléia, recebíamos, em nosso Estado a visita do Presidente de Portugal Craveiro Lopes. Nessa ocasião era Ministro das Relações
Exteriores o Ministro Macedo Soares, que não colocou no temârio do nobre
Presidente de Portugal uma visita à antiga Câmara de Vereadores, h<;>je Assembléia Legislativa do nosso Estado. No momento tive oportunidade de declarar a S. Ex• o meu inconformismo diante do procedimento do Governo
Federal, obscurecendo a Câmara de Vereadores na visita do Presidente português. E se deu um caso grave entre mim e S. Ex•, o Sr. Prefeito Negrão de
Lima, meu particular amigo, depois, por outras razões pessoais, não cheguei,
por não desejar, a Ministro do Tribunal de Contas do meu Estado, a pedido
de S. Ex~. renunciando em favor do então Deputado Álvaro Dias.
Assim, a minha amizade com Negrão de Lima foi multo grande, Um
convívio enorme e dele tenho uma profunda saudade, sobretudo pelo cavalheirismo da sua pessoa- um homem absolutamente cordial, incapaz de um
gesto, de uma palavra um pouco candente, diria- até de acordo com o pensamento sempre constante do nosso companheiro Dirceu Cardoso- incapaz
de proferir uma palavra que não estivesse capitulada nos nossos dicíánáriOs.
Assim, Sr. Presidente, associo-me à palavra do nobre Senador Nelson
carneiro, e estou convencido de que o faço não só em nome dos representantes do nosso Estado, senão de todos companheiros do Senado Federal, que
hoje, neste instante, choram conosco a petda do nobre e grande Prefeito, do
grande Governador que foi, político Ministro das Relações Exteriores, Ministro da Justiça, enfim um homem de larga projeção no cenãrio nacional que
foi Francisco Negrão de Lima. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A Mesa se incOrpora ao voto de pesar do Plenário pelo desaparecimento
do eminente Embaixador Francisco Negrão de Lima, grande político brasileiro, nascido na mesma geração de Milton Campos, Juscelino Kubitschek,
Gustavo Capanema e tantos outros políticos mineiros que piomoveram, neste século, no Brasil, a efetiva democracia e foram pioneiros, de certa forma,
do processo político brasileiro em desenvolvimento.
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A Mesa se associa às homenagens feitas pelo Senado ao Embaixador, ao
ex-Ministro, ao ex-Deputado e, sobretudo, ao político brasileiro Francisco
Negrão de Lima .•
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR~ SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vamos iniciar o período de breves comunicações, prorrogando o tempo destinado ao Expediente. São quatro oradores inscritos, eu solicito a todos que se restrinjam ao seu tempo, para
---que possamos ouvir todos os inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Cunha Lima.
O SR. CUNHA LIMA (Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Desejo deixar consignados nos Anais do Senado Federal, minhas congratulações mais efusivas com os jornalistas Marconi Góes de Albuquerque e
Ari Cunha, pela recente eleição de ambos para o colegiado do Condomínio
Acionário das Emissoras e Diários Associados.
É dilidl saber, Senhor Presidente, quem está de parabêns, se os dois ilustres jornalistas ou os Diários Associados.
Conheço Marconi Góes desde a sua adolescência. Trata-sede um conterrâneo inteligente e operoso, filho de uma familia tradicional e amiga.
Tenho acompanhado com entusiasmo a sua ascendente carreira profissional no grande grupo de empresas de comunicação implantado no País pelo
gênio e o dinamismo do paraibano Assis Chateaubriand.
Ingressou nos quadros Associados, bem jovem ainda, em Campina
Grande.
Tempos depois dirigiu os órgãos da empresã. no Estado do Espírito Santo e há alguns anos retornou à Paraíba para assumir o comando dos dois jornais, duas emissorcas de rádio e uma de televisão pertencentes aos "associados" no nosso Estado.
A "TV-Borborema", o "DiáriO da Borborema" as .. Rádios Cariri" e
"Borborema", de Campina Grande, além do tradicional matutino de João
Pessoa "O Norte", são os veículos de comunicação que têm recebido a esclarecida e progressista direção de Marconi Góes de Albuquerque.
Quanto a A ri Cunha, toda a Casa o conhece, como um dos mais brilhantes homens de imprensa da Capital da República.
Um dos pioneiros do jornalismo de Brasflia, participa da direção do
"Correio Braziliense" e mantém, diariamente, apreciada coluna de comentários e informações naquele jornal.
Formulo, Senhor Presidente, sinceros votos de que Marconi Góes e Ari
Cunha, obtenham pleno êxito em suas novas e elevadas funções diretivas na
cadeia Associada, continuando suas trajetórias Profissionais sempre afirmativas e vitoriosas. ( Afuito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevidcs.
O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antecedendo-me há pouco na triubna, o Senador Cunha Lima reportouse à Assembléia Geral do Condomínio Acionãrio das Emissoras e Diários Associados, durante a qual form.a eleitos para integrar aquele Órgão os jornalistas Marconi Góes e Ari Cunha.
Também eu desejo abordar o a~sunto para homenagear especialmente o
meu coestaduano e amigo A ri Cunha, cuja ascensão como Condômino associado representa um justo reconhecimento ao seu talento, à sua competência
e dedicação à empresa a que se vinculou há tanto tempo.
Desde a sua juventude na nossa Fortaleza, ele se mostrava vocacionado
para as lides da comunicação, iniciando a sua brilhante trajetória como simples revisor do matutino Gazeta de Notícias.
Posteriormente, passou a compor o corpo redatorial de "O Estado", então dirigido pelo saudoso Valter Sá Cavalcante, ao lado de colegas corno
Alencar Monteiro, Hermenegildo de Sá Cavalcante, Antonio Carlos Costa e
Silva, Alei Ibiapina e tantos outros.
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Por entender que no Rio de Janeiro encontraria espaços mais amplos
para o exercício profissional, Arí Cunha ali se radicou por algum tempo, chefiando agências noticiosas e colaborando em alguhs periódicos guanabarinos.
Com passagem também por São Paulo e Goiânia, o ilustre cearense jamais se afastou dos embates da imprensa, atê fixar-se definitivamente em
Brasília, antes mesmo de sua inauguração em 21 de abril de 1960.
No Correio Braziliense, escalonou pelos postos de maior destaque, responsável, ao lado de Edilson Varela e Alberto Sá Filho, pelo seu aprimoramento e modernização permanentes.
Mantendo apreciada coluna na 3• página, nela são comentados fatos da
realidade brasileira, num estilo atraente que lhe faz somar incontável nómero
de eleitores.
Alçando-se, agora, à condição de Condómino da Empresa a que pertence, Ari Cunha vê reconhecido o seu esforço e devotamento à obra idealizada
pelo inesquecível Assis Chateaubriand.
Ao congratular-me, Sr. Presidente, com o eminente coestaduano por esse
auspicioso acontecimento, faço votos por que a sua atuação em nossa itri~
prensa contínue a ser palmilhada dentro da mesma linha de seriedade da qual
nunca se afastou. (Muito bem.' Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao Senador
Dirceu CardOso.
O SR. DIRCElJ CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do o'rador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Nos altos e baixos da vida pública, por vezes participamos de acontecimentos no interior de nossos Estados que deve ressoar neste Plenário, senão
pelos desdobramentos desses atos, pela sua repercussão, ou pelas personagens neles envolvidas.
Sábado óhimo, convidado pela Câmara Municipal do Município de Alfredo Chaves, no interior do nosso Estado do Espírito Santo, fui assistír à
Festa do Leite e da Banana, que aquele Município realiza todos os anos, assinalando os produtos que fazem a sua grandeza econômica. Esses produtos
encontraram a terra adequada: e as precipitações pluviomêtricas ótimas que
fizeram daquele Município o principal e o maior produtor de bananas do Estado do Espírito -santo.
Nós que já tivemos oportunidades de viajar, às vezes, Sr. Presidente, pelos Estados do Sul, foi com certa emoção que encontramos caminhões de bananas na fronteira do Rio Grande do Sul corri a Argentina, levando os produtos de Alfredo Chaves.
E assim, Sr. Presidente, na solenidade que a Câmara Municipal realizou
foram entregues títulos de cidadãos daquele Município às seguintes personalidades: Dr. Stélio Dias, Secretário de Estado e de Educação, Dr. Setembrino
Pelissari, Procurador Geral do Estado, Dr. Gêlio Martins Faria, Secretário
do Estado da Saúde, Dr. Kleber F. de Mendonça, Secretário de Estado de
Agricultura, Dr. Amílcar Gasparini, um dos diretores da EM CAPA daquele
Estado. Dr. Carlos Alberto Hemerly, da EM ATER; Dr. Paulo Valiati Pimenta, Diretor da Deares, Dr. Rogério Amêrico Nonato de Souza, Diretor do
INAMPS, Padre Gervásio Bassini, ex-vigário daquela paróquia, e o humilde
e obscuro Senador que, agora, tem oportunidade de fazer o registro dessa festividade.
E depois de entregues os títulos, Sr. Presidente, fomos saudados pelo
Presidente da Câmara Municipal, Miguel Antonio Máscoli, e pelo Prefeito
Rainor Brega. Este MunicíPio atende à batuta do PDS, não é Município da
Oposição! Tivemos a oportunidade também de falar, indicado pelo Presidente da Câmara, em nome dos agraciados.
E ê este fato que eu quero registrar, Sr. Presidente: fomos um dos agraciados com o título de cidadão daquele Município, e eu tive a oportunidade
de dizer. nós podemos nascer em qualquer lugar, porque não ê um ato de nossa vontade, é uma contingência de nossa mãe; mas receber o título, como homens consc~entes na hora em que estamos na palpitação da vida póblica com
os olhos voltados para a grandeza do Estado e do País, esta honraria fala demais a nossa sensibilidade e ao nosso coração. h portanto, Sr. Presidente,
com essas palavras, que eu quero registrar aqui o título recebido em Alfredo
Chaves, por esses inúmeros agraciados, figuras ilustres da Administração do
meu Estado, que honram aquele torrão, com o seu trabalho, com o seu dinamismo e com o seu patriotismo. Quero, portanto, daqui Sr. Presidente, deste
Plenário, onde tenho atuação, levar a minha mensagem de saudação e agradecimento à Câmara Municipal de Alfredo Chaves, ao Presidente daquele
Legislativo Municipal, Miguel Antônio Máscoli e ao ílustre Prefeito Rainor
Breda, pelas palavras significativas dirigidas aos agraciados. Ficam, pois,
aqui essas minhas palavras de agradec4nento, às homenagens recebidas, sábado último, na festa de Alfredo Chaves, em que a Câmara agraciou tantas
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personagens visitantes, e d6rl.Tie eres-·o humilde e obscuro Senador que ora
tem a oportunidade de fazer este registro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.')

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
de minha elevada estima e consideração.
Bernardino Viana, Vice-Líder do PDS, no exercício da Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concede a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes, último orador inscrito para o período de breves comunicações.·

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, projeto de lei que serã lido pelo Sr. !<?-Secretário~
E lido o seguinte

O SR. GABRIEL HERMES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho a satisfação de registrar e comunicar à Casa que assumiu o cargo
de Condómino do grupo Diários Associados, fundação do saudoso mestre
Assis Chateaubriand, o nosso ex-companheiro nesta Casa, o Senador Milton
Tiindade, que, durante quase 8 anos, aqui ocupou o cargo de Senador, e continua, agora, como Suplente do Senador Jarbas Passarinho.
Milton Trindade iniciou jovem a trabalhar como jornalista nos Diârios
Associados, na Provinda do Pará, no meu Estado. Era, então, Diretor o saudoso Jornalista Frederico Barata, e com o seu falecimento, assumiu, já há
longos anos, a Direção da cadeia desta empresa no meu Estado.
A Provfncia do Pará um jornal decente, respeitado em toda a Região
Amazónica; A Rádio Marajoara ouvida cada vez mais, inclusive em Brasília.
E havia também uma grande televisão, lamentavelmente tragada no desastre
que atingiu os Diários Associados. E dentro da cadeia dos Associados, o grupo do Pará, um dos fortes e sadios financeiramente, respeitado. Deve-se isso a
Milton Trindade, Roberto Jares e seus colaboradores.
A sua posse, ontem, como Condômino do grupo dos Diários Associados
não é apenas uma homenagem ao companheiro - e digo companheiro porque eu mesmo colaborei longos anos na cadeia dos Diários Associados, escrevendo quase diariamente nos jornais do Pará e fazendo com regularidade o
· rodapé de "O Jornal" do Rio, ora com pseudónimo, ora com o meu próprio
nome, e algumas vezes, como ·me fez Chateaubriand promover como General
Hermes Filho, como apraeciam nos meus artigos e nos meUs comentários dominguciros.
Fazendo este registro, Sr. Presidente, quero congratular-me com os condóminos Associados que escolheram Milton Trindade para companheiro,
certo de que prestaram não apenas uma homenagem a Milton, mas conquistaram um baluarte, um amigo de Chateaubriand e um homem que tem amor
à grande cadeia dos Diários Associados. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Sobre a mesa, expediente que
será lido pelo Sr. 19-Secretârió.
É lida a seguinte

RESOLUÇÃO N9 108, DE 1981
Prorroga, por 30 (trinta) dias, o prazo concedido à
Comissão Especial do Júri Popular.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. E pre>rrogad<> por 30 (trinta) dias, nos termos da
alínea a do§ 1.0 do art. 77, combinado com o ait. 178 do Regimento
Interno, o prazo concedido à Comissão Especial de> Júrlo Popular,
criada pelo Requerimento n.o 4:«!, de 1979.
Sala <las SeJ;sões, 29 de outubro de 1981. - José Lln.s - Gabriel
Hermes - Mauro Benevides - Martln.s Filho - José Fragelll 1:tamar Franco - Dirceu Cardoso - Adalberto Sena - Alberto
Silva - Alrnir Pinto - José Calxet" - Bernardino Viana Cunha Lima - Passos Pôrto - Agenor Marta - Leite Chaves Hugo Ramos - Nelson Carneiro - Humberto Lucena - Jutahy
Magalhães - Lour!val Baptista - G!lvan Rocha - Mendes Canale.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O documento lido contém subscritores cm número suficiente p-ara conStituir, desde logõ, resolução do Senado, nos termos do art. 178 do Regimento Interno. Em conseqüência, fica
prorrogado por 30 dias o prazo da Comissão-Especial do Júri Popular.
O Sr. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, comunicação que
será lida pelo Sr. !<?-Secretário.
E lida a seguinte
Senhor Presidente
Na forma do disposto no artigo 86 do Regimento Interno, tenho a honra
de submeter a Vossa Excelência o nome do Senhor Senador Lenoir Vargas
para integrar, cm substituição ao nobre Senhor Senador Arno Damiani, as
seguintes Comissões:
- Comissão de Economia,- iia qualidade de Titular;
- Comissão de Municípios, na qualidade de Titular;
- Comissão de LegislaÇ'âo Social, na qualidade de Suplente; e
- Comissão de Saúde, na qualidade de Suplente.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 323, DE 1981
Acrescenta dispositivo à .{}onsolidação •das !Leis do Trabalho, elevando o valor ~da. alçada para efeito .de a.dmissão
de recurso- ordinário.
o COngresso Nacional decreta::
./l.rt. 1.0 E acrescentado ao art. &95 da Consolldação das Leis
do Traballio o seguinte parágrafo único:
Pará~afo único.
Salvo nos casos de ofensa à Co.n,s..
tituição, não se a.d:mitirá r-ecurso ordinário nas cauSas de
valo-r con·espondente ,a .até vinte (20) vezes o maior Valor
de R-eferência. vigente no País.
Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor na~data de .sua. publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as dls'posições em contrário.
Justificação
O estabelecim·ento . de certo valor de alçada, para efei·to de cabimento ou aldmi"Ssão de recursos judiciais, é um artificio, uma
criação, 4o legis~ador que socorreu-se dessa ficção jurídica para,
jnstamente, e1i;tar a estagnação das in.stâncias judlcla:!s superiores
por força do aeúmulo de processos.
Tal expediente é. pois, considerado válido, na medida em que
estanca o prosseguimento d'e d:izcussões judiciais envolvendo interesses económicos de pequena monta ou, então, recursos com
objetivos meramente protelatór!o. O mecanismo da fixação de uina
alç-ada não pode esquecer, certamente - como jamais esqueceu
de excluir de sua eficácia aqueles casos que, .embora de va.Iorizagão
insigni1'i.cante, implicam em questão fund:unental, vale dizer, em
ofen.s"' à constituição.
No â.rnJbito da Justiça do Trrubalho, »pesar de a Con.solidação
rer omissa a a-espelto desta matéria, jà existe legislação extravagante fixando um valor de alçada:, aquém do qual não se admitirá
qualquer recurso. Veja-se, a. respeito, a .Lei n.O 5.584, de 26 de
junho de 1970, cujo § 4.0 , do ar1.. 2. 0 , diz exata!llente:
"Salvo .se versarem matéria constitucional, nenhum
recurso caberá das sentenças proferidas nos d!ssídios da:
alçada a que se re·fere o parágrafo anterior."
A alçada a que se refere· o mencionado parágra-fo anterior é
igual a "duas (2) vezes o sa.Iário mínimo vigente na sede do
Juizo".

P.enso, tod·avia, que esse valo.t se encontra superad'O em face
<la inflação a que está .submetido o País, de modo que o dispositivo
fá não tem a eficácia desejada.
Assim, ao menos quanto ao r.ecurso or'.dinário, p-arece-me que
é de todo conveniente elevar tru valor, objetivando fazer parar
no próprio âmbito da primeira instância as decisões de valor equivalente a -ç'inte vezes o Valor de Referência.
Com isto. contribuiremos para desrufoga.r os nossos tribunais
trabalhistas.
Sala das Sessões. 29 de outubro de 1981. - Humberto Lucena.
LEGISLAÇlf.O CITADA
D:ElORETO-iJE:J: N·.o 5.~52, DE :1.o iDE MM:O DIE 1943
aprova a ·Cio-nso!idação 1das 'Le~ do Trabalho.

·· · ·à~t: ·895: · ·ca:b~ ·~~cu;s~ ·~~di~fu:i~ ·p~·r~ ·~Stã~~i~ ·~~P·e~i~; =· - ·
a) das decisões definitivas das Juntas e JuízoS, no prazo de
8 (oito) dias;
b) das decisões definitiva:s dos Tribunais Regionais, em prO··
cessos de sua competência originária, no- prazo de oito dias, quer
nos dissidlos individttais, quer nos dlssidlos coletivos.

(As càmtssões de Constituição e Justiça e de FinançasJ

O SR. PRESIDENTE (Passos Porto)- O projeto lido serã publicado e
remetido às co missões competentes.
Sobre a mesa, i·equerimento que serã lido pelo Sr. }9-Secretário.
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E lido o seguinte
REQUERIMENTO No 364, DE 1981
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea ..C .. , do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n9 94, de 1981-Complementar (n9
223/81-Complementar- na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que estabelece normas gerais a serem adotadas na Organização do Ministêrio Público estadual.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1981. -José L/ns- Humberto Luce-

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e Oiténta 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.

na.

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

O SR. P.RESIDENTE (Passos Pôrto) .,---O requerimento que vem de ser
lido serã publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estâ finda a Hora do Expediente. Passa-se à
ORDEM DO DIA
Não há quorum.
Em conseqüência, deixam de ser submetidos à deliberação do Plenário
os .itens de 1 a 28 da pauta de hoje, cujas matérias dependem de votação.
São os seguintes os itens

qu~

têm sua votação adiada

ContinuaçãO da Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9
49, de 1981 (apresentado pela Comissão de Fínari.ças 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 Investimentos do Estado,
tendo
PARECERES, sob n•s 362, 663, 664 e 987, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça- /"pronunciamento: pela constit~.~:cionalída
de e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; ]P pronunciamento: favorável à Emenda n9 I da Comissão de Finanças, com voto vencido,
em separado, do Senador Mendes Canale; e
-de Finanças- 2" pronunciamento (em virtude de documentação anexada): apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Frag'elli, Affonso Camargo e Pedro Simon; 3' pronunciamento: ratificando
parecer anterior, com voto vencido dos Senadores José Fragelli, Saldanha
Derzi e Affonso Camargo.
2
Votação, em turno único, ·do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nl's 13 e 14, de 1981, das Comissões:

e

-

de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
de Municípios, favorável.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer 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 Municfpios, favorável.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apresentado pela Comis-são de Economia comó conclusão de seu Parecer n9 18, de
1981), que-autoriza a Prefeitura M·lnicipal 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 conStitUCiõi13.lidade e juridicidade; e
- de Munidpios. favorável.

s
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como C"onclusão de seu Parecer n9 279,

6

7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 101, de 1981 (apresentado pela Comissão, de Economia como conclusão de seu Parecer nq 675,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.2 I 3.939",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 nl's 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munic(pios, favorável.
8
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 ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
9
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 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 constitucionalid~de e juridicidade; e
-de Munici'pios. favorável.
10

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 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 cinq{Jenta 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.
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 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
PARECERES, sob nos 609 e 988, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale; e
-de Economia- 2f> pronunciamento (reexame solicitado em plenário):
ratificando o. parecer anterior.
12

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 18, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia coroo conclusão de S'eu Parecer n9 .66. de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira a elevar em
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Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 67 e 68, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e JustiÇã, pela constihicionalidade e juridicidade; e
-de MunicípiOS~ favorável.
13
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21
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~ências.

Votação, em turno úilico; do Projeto de Resolução n{t 85, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como -cOnclusão de seu Parecer n9 488,
d~ 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar em
Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 489 e 490, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pe1a constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorâvel.

22
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 dã outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorãvel; e
- de Educação e Cultura, favorável.
23

14

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 dâ outras
providências, tendo
PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos Regionais, favorãvel, com voto vencido do Senador José
Li ris;
- de Economia, favorãvel, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças, favorãvel.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 89, de 1981 (ã.presentado pela Comissão de Economia Comá conclusão de seu Parecer n"' 599,
de 1981, com voto vencido, em separado, do Senador José Fragelli e voto
vencido dos Senadores Luiz Cavalcante e Alberto Silva), que autoriza aPrefeitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) ·a elevar em Cr$
21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 600 e 601, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.
15
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' I 15, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 763, de
1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstirrio externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norte-americanos), d"estinado ao programa de investimentos
do Estado, tendo
PARECER, sob n' 764, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
16
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9106, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como Conclusão de seu Parecer n"' 690,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tamboril (CE) a elevar em
Cr$ 7.522.000,00 (sete milhões, quinhentos e vínte e dois mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 69Tê 692, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
17
Votação, em turno úriico, 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.
18
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição. nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exêrcito, da Marinha e da Aeronãutica,
baixadas em comemoração ao I7i> aniversário da Revolução de Março de
19M,'
19

turno único. do Requerimento n"' 268. de 1981. do Senador
Mar'.'os Frcir'r. so!Jcitando ur!;!:ência. nos termos do art. 371. c. do Ree.imento
Interno. para o Pro1eto de Lei do Senado n"' 240, de 1980. do Senador~Franco
Mnntoro_ que esl<lhdece a participação de representante dos empregados e
.;mpres.-lno:> na admimstrw.:ão da Previdência Social íiNPS. lAPAS· e

24
Votação, em prlhleiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979, ·do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n' L006, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Curiha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema·:
25
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' L034, de 1980, da Comissão
- de Coltstitúição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
26
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se·
nado n"' 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que ise"nta do Imposto de
Renda o 13º-salário, tendo
PARECER, sob n' 64, de,I981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
27
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~
dade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje~
to de Lei do Senado n"' 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especta! para os garçons, tendo
PARECER, sob n' L009, de 1980, da Comtssào
- ,J.,· C/Jti.\lilwciio e Juslú..-·u, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

-~·,Jia.;;Ho. ~~m

iNAMPS).

28
Discussão, em turno úmco, do t'roJcto de Resoluc;ao n"' 4lJ, de 19!:SI

;iiVIfl:l

:!U
•11;-wiin ~rn tLJrn() umco do I<_eauenmento n~' 14~. de 19~1. do Senador
!\bum Bcncv1de<>o <;oiiçH:otntfo a transcricào. nos Anais do Senado FederaL do
-•ru~o mlttulad-o ··o Nordeste é Vítima do Estouro do Orcamento Mone·
limo". de autorío do econorm<5ta Sérgio Machado. publicado no Jornal do
Bra~il. ediç~_o de 23 de _i unho de 1981.
.

(a~

presentado pela Comtssào de t:.conomm como cQnc!usito de seu Parecer n°
Jns. de J~!:'íl), que~utonza a PreleJtura Municipal de Bc~t1m (M<.i) a elevarem
Cri )./üU.WU,Úü (cmco mJihOes e setecentos mil cruLtll"~ls) o montante de sua
f'()no;ollri:ui:.-~

tt>nc1o

PARECERES, sob nºs 319 e l:!O. de l981. d<1" Comiss.ôeo;;·
- de Constituicào e Ju.stica. pela constituc!Onahdade e juridtCldade: e
- de .Mwzic:{oio.s. favorável.
(Dependendo da votaçào do Requerimento nç. 309/81. do Senador Dir~
ceu Cardoso. de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons·
tituicào e Justica.)
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 29:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 110, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 732, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
São José dos Campos (SP) a elevar em CrS 1.097.338.207,68 (um bi·
i hão, 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, tendo
PARECERES, sob nos 733 e 734, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Economia, favorável.
F.m discussão o projetei. (PaUSa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 30:
Discussão, em turno único, dO PrOjeto de Resolução n9 112, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu parecer n9 738, de 1981), que autoriza a Prefeitura da Estância
Turística de !tu (SP) a elevar em CrS 443.100.000,00 (quatrocentos e
quarente e três milhões e cem mil cruzeiros) o montante de sua dívi~
da consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 739 e 740, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; e
- de Economia, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 31:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 113, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n'? 741, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Porto Alegre (RS) a elevar em CrS 137.651.000,00 (cento e trinta e
sete milhões, seiscentos e cinqUenta e um mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 742 e 743, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Economia, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 32:
DiscusSão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 114, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu parecer n9 744, de 1981), que autoriza·a Prefeitura Municipal de
Curitiba (PR) a elevar em CrS 4.606.655.502,42 (quatro bilhões,
seiscentos e seis milhões, seiscentos e cinqUenta e cinco mil, quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e dois centavos) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 745 e 746, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~
dade; e
- de Economia, favorável.
Em discussão o projeto. I Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
A votação fica adiada por falta de quonnn.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 33:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 116, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 765, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de
Minias Gerais a elevar em CrS 4.266.593.330;50 (quatro bilhões, du·
zentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos' e trinta cruzeiros e cinqUenta centavos) o itiontante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 766, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~
dade.
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Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~lo, declaro-a encerrada.
A votação fica adiada por falta de quorom.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia. Volta-se à lista de oradores inscritos para a sessão ordinãria de hoje. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho.
O SR. MARTINS FILHO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No exercício de um ano de mandato, desde o infausto desaparecimento
do Senador Jossé Freire, todas as minhas preocupações se têm voltado para
os problemas económico-sociais, deixando deliberadamente os debates políticos aos mais experimentados participantes da vida pública nacional.
De par com os assuntos que ·passam pelo exame desta Casa e que, de
modo geral, interessam a todos os brasileiros, sempre desejei a oportunidade
que me foi dada pelo voto do povo do Río Grande do Norte para. oferecer ao
Senado a contribuição dos meus estudos e da minha vivência com os problemas municipais, na hora em que se impõe a revitalização do Município, tão
deteriorado pelo centralismo administrativo, e no aprofundamento da solução do cooperativismo como fórmula ideal de distribuição para substituir,
sobretudo no meio rural, os atuais mecanismos inadequados e espoliadores.
Vejo-me, todavia, na Contingência de ocupar hoje esta Tribuna para explicar a minha posição política: a fiel S<?lidariedade ao Governo do Presidente
João Figueiredo e às diretrizes nacionais do partido Democrático Social e
oposição consciente e vigorosa ao Governo do Sr. Lavoisier Maia, no Rio
Grande do Norte e à mãquina política montada pelo seu primo, o exGoVernador Tarcísio Maia.
Já defini perante a Direção Nacional do PDS e também ao eminente Senhor Ministro da Justiça esta minha atitude, e tenho a certeza de que tanto os
órgãos do Partido quanto o Governo Federal compreendem a minha legítima
e inarredável posição na política estadual.
Na realidade, eu poderia até dizer que a minha luta não é contra a secção
estadual do Partido,_ em cujas hostes tenho tantos companheiros; nem contra
uma família constitüída de ilustres figuras e algumas delas estimáveis. ~ con~
tra sim, o domínio de uma oligarquia que, pela força da máquina oficial,
apropriou-se do Estado e do PDS do Rio Gr_ande do Norte.
É fácil entender: em 1974, embora não incluído na lista de 13 nomes
apresentada pela ARENA ao então Presidente Petrônio Portella, o Sr. Tarcísio Maia foi escolhido Governador do Rio Grande do Norte, por influências
oficiais esti'ailhas ao Estado. Com o prestígio de que dispunha nessas esferas,
fez seu substituto, em 1978, o seu primo, Sr. Lavoisier Maia. Até aí nada a estranhar. Eram escolhas feitas num regime fechado, sem audiência do povo.
Agora, não. Estamos começando a viver de novo a prática democrâtica,
sob a liderança do Presidente João Baptista Figueiredo, com os aplausos da
Nação. Temos -que devolver à ação política os princípios, as condições, o
exercício da presença e da influência do povo, sem qualqu,er tipo de pressão
das estruturas oficiais.
A solução democrática pressupõe respeito à vontade popular livremente
manifestada, probidade no uso dos recursos públicos, negociação legítima
com as forças políticas, oportunidades para todos sem discriminações de
qualquer espécie. Os Maias não entendeiam ainda, o significado desta hora e
destas aspirações, no Rio Grande do Norte.
Dominando o Governo do Estado durante oito anos, os Maias querem
mais.
O Rio Grande .do Norte tem dois postos na Administração Federal:
-Companhia Nacional de Álcalis, com sede no Rio de Janeiro, onde
funciona a sua única fábrica de barrilha. O Presidente é o Sr. Tarcísio Maia.
-A Alcanorte, que constrói uma fábrica no Rio Grande do Norte,
onde tem sede. O Presidente é o Sr. Tarcísio Maia.
O Governo do Estado, que foi, durante 4 anos, ocupado pelo Sr. Tareisi o Maia, está entregue às mãos do seu primo, Sr. Lavoisier Maia.
O segundo posto executivo de importância é a Prefeitura de Natal. Está
ocupada pelo Sr. José Agripino Maia, filho do Sr. Tarcfsio Maia e primo do
Sr. Lavoisier Maia, que o nomeou, trazendo~o do Maranhão onde exercia atividade particular.
Há muitas outras posições de segundo escalão do Estado preenchidas
pelo sobrenome Maia, e há secretarias de Estado onde os familiares comandam plenamente o processo administrativo, sob a teórica aparência dos- seus
titulares.
Organizou-se o PDS. Integraram-no lideranças tradicionais com vários
mandatos renovados pelo povo: o Senador Dinarte Mariz, que está nesta
Casa ininterruptamente desde 1962, e antes jã exercera o mandato de Sena-
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dor, atê ser eleito Governador; Deputado Vingt Rosado, que se encontra na
Câmara desde 1962 e exerce grande influência em toda a região oeste do Estado. Com a força da máquina estadual, dirigida pelo seu primo, Governador
Lavoisier Maia, o Sr. Tardsio Maia fez-se Presidente do Partido. Escolheu
mais de 2/3 dos seus membros pessoas ligadas_à sua família e aos seus interesses, e não fora a intervenção do Diretório Nacional, os Srs. Dinarte Mariz e
Vingt Rosado não teriam a presença de alguns representantes em proporção
inferior à 15% dos órgãos deliberativos.
Era preciso que as forças políticas do Estado tivessem perdido as fibras
morais e as convicções democráticas. Que os grupos eleitorais do PDS s_e tivessem acomodado, nas suas lideranças ao estalarem os dedos dos Maias,
como tolamente previa o Sr. Tarcísio Maia, para que assistíssemos a consolidação dessa oligarquia, jâ agora com o voto popular, mesmo obtido à custa
dos dinheiros públicos.
A solução do 3• Maia não tem qualquer legitimidade político-eleitoral.
O único cargo público que o pretendido candidato a Governador desempenhou na sua vida é o de atual Prefeito de Natal, nomeado pelo primo Lavoisier Maia, pela condição de filho do Sr. Tarcísio Maia, pois, até então, era
um engenheiro desconhecido exercendo atividades profissionais no Maranhão.
O curricu/um político do Sr. Lavoisier Maia inclui, exclusivamente, dois
cargos: Secretário de Saúde, nomeado pelo primo Governador Tarcísio
Maia, e Governador do Estado escolhido por imposição do Sr. Tarcísio
Maia, preterindo o candidato rlatural da ARENA, o ex-Senador Dix-Huit
Rosado.
O Sr. Tarcísio Maia foi Deputado Federal uma só vez, saindo da Secretaria de Educação para eleger-se com a sua máquina, e graças ao apoío eleitoral do Governador Dinarte Mariz e do Deputado Estadual Vingt Rosado,
aos quais hostiliza hoje.
Depois, candidatou-se à reeleição de Deputado Federal. Perdeu.
Candidatou-se a Senador. Perdeu.
Candidatou-se a Vice-Governador. Perdeu.
Só voltou à vida pública nomeado Presidente do IPASE, por influência
do Senador Dinarte Mariz. Desse cargo saiu demitido, entre filas de funcionários que o vaiavam garantido pela Rádio Patrulha e protegido pelos Senadores Dinarte Mariz e Dix-Huit Rosado, que, depois, receberiam a sua
traição ..
Pleiteou a indicação do seu nome na lista da ARENA para Governador
em 1974. A ARENA fez a numerosa relação de 13 indicados- alguns até
por um voto. Seu nome foi excluído. Não obteve um vo_to sequer. Foi escolhido, depois, por outras influências em Brasília.
Dirá a Oligarquia Maia: temos a maioria dos prefeitos, temos o apoio de
alguns deputados, temos a máquina oficial.
Mas, em primeiro lugar, mesmo que essa posição fosse eleitoralmente
forte, não daria ao Sr. Tarcísio Maia o direito de dividir o Partido em benefício de sua oligarquia familiar; em segundo lugar, todos nós sabemos qual é a
força eleitoral de uma máquina desmoralizada pela corrupção, em níveis estadual e municipal, e que, conforme se constata em todos os pleitos, cada dia
influi menos no voto dos cidadãos. Em terceiro lugar, bem sabemos que os
deputados, todos eles preteridos nas aspirações de governar o seu Estado têm
de cuidar de sua reeleição, e não Se disporão a prejUdicá-la enfrentando a
reação popular para servir à oligarquia.
GraÇas a Deus, o Rio Gfande do Norte não faltou à sua tradição de altivez e dignidade. Não só as forÇas de oposiÇãó -s'e organizam pará honrar a
política- do Estado- o Partido Popular,liderado pelo }9 Vice-Presidente Nacional, o Sr. Aluizio Alves, o PMDB, o PDT, o PT, mas também expressivas
forÇã de resistência à olilideranças do próprio PDS, qUe constituíram
garquia~ que a imprensa denominou de Pacto da Solidão em homenagem ao
Senador Dinarte Mariz, proprletáriO de uma fazenda desse nome. Essa resiStência foi -desencadeada pelo Deputado Rosado e, em seguida, apoiada pelo
Senador Dinarte Mariz, pelo Deputado Wanderley Mariz, pelo ViceGovernador Geraldo José de Melo, este último o articulador das várias e
coincidentes posições de prestigiosos setores partidários e populares.

uma

Acompanhei, durante meses, os esforços desse valoroso grupo para reconduzir a direção estadual do Partido ao bom senso político, admitindo ou~
tros nomes que pudessem restabelecer a coesão Partidária.
Assim falaram, várias vezes, o Senador Dinarte Mariz, o Deputado
Vingt Rosado, o Vice-Governador GeraldQ d_e_ MelQ.
Fizeram mais.-Enderaçaram uma carta franca ao Governador Lavoisier
Maia fixando essa posição e credenciando-o a procurar uma fórmula de unidade partidária. Embora fizesse confidencialmente críticas à candidatura familiar e à sua natureza oligárquica, nas conversas com o Senador Dinarte
Mariz o Governador Lavoisier Maia, mero títere do Sr. Tarcísio Maia, faltou

Outubro de 1981

até ao mais elementar dos deveres de cortesia social e comportamento político: não respondeu a carta assinad_a por um Senador da República, dois Deputados Federais, o Vice-Governador, figuras expressivas do Partido e da política Nacional. Foi mais grosseiro: concedeu entrevista à imprensa dizendo que
não responderia porque só devia resposta ao povo.
Assim tratados, os líderes da resistência à oligarquia recorreram à direção Nacional do PDS e às autoridades do Governo Federal, através de depoünentos verbais do Deputado Vingt Rosado, do Vice-Governador Geraldo
Melo, culminando num relatório endereçado pelo Senador Dinarte Mariz ao
atual Chefe da Casa Civil da Presidência da República, o ilustre Ministro Leitão de Abreu. Em todas essas oportunidades, a verdade estã sendo transmitida com lealdade totaL
- não aceitam a 3• candidatura divisionista;
- a decisão tem de nascer do compromisso das lideranças, e não capciosamente transferida à convenção partidária, no meio do ano vindouro, ficando o Estado, as Prefeituras, a Álcalis, a Alcanorte, todo instrumental de poder, de dinheiro, de empregos, com a manipulação viciada dos resultados da
convenção;
-há nomes no Partido capazes de restaurar a unidade, pois contra eles
nada pode levantar a famflia Maia: o do Vice-Governador Geraldo Melo, por
exemplo, entre outros, que tem o respeito do Estado, foi escolhido para o
posto que exerce pelo Governador Lavoisier Maia, sob as ordens do Sr.
Tarcísio Maia, e tem, várias vezes, exercido o governo em interinidades
aplaudidas pela opinião pública.

o- Sr.

Agenor Maria -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. MARTINS FILHO -

Pois não.

O Sr. Agenor Maria - Senador José Martins Filho, tomei conhecimento, através de amigos comuns nossos, de um incidente policial no Rio Grande
do Norte, no Município de Umarizal, entre a polícia local e V. Ex• Eu perguntaria, nesta oportunidade, aproveitando o ensejo do discurso de V. Ex•,
qual foi o apoio que V. Ex' recebeu do Governador Lavoisier Maia a respeito
desse incidente.
O SR. MARTINS FILHO- Nenhum, nobre Senador. Mais adiante explicarei a esta Casa.
O Sr. Agenor Maria- Muito obrigado a V. Ex•
O SR. MARTINS FILHO- Com a sua divisão, o Partido marchará
para derrota fragorosa.
Durante os últimos meses, fiquei fora dessas articulações políticas. Primeiro, porque estava iniciando o meu mandato de Senador e devia dedicarme ao seu difícil desempenho. Segundo, porque supunha que uma ação política liderada pelo Senador Dinarte Mariz, pelos Deputados Vingt Rosado e
Wanderley Mariz, pelo Vice-Governador Geraldo Melo, representando setores importantes do Partido e grande repercurssão da opinião pública, seria
suficiente para eliminar .os sonhos enlouquecidos e mercenários da
oligarquia-familiar.
Só pelo fato de não me engajar nos planos da dinastia Maia, guardando
posição de expectativa face à divergência, passei a sofrer manifestaç_ões de
hostilidade e pressão por parte do Governo Estadual.
Poderia citar- muitos fat0"- mas poupo o Senado dessa história medíocre
e triste.
Mencionarei-ãpei'i3s dois episódios, porque, me atingindo pessoalmente,
feriram muito mais as prerrogativas e a dignidade desta Casa.
I. A pretexto de procurar pessoa supostamente envolvida em episódio
policial, em outro município, a polícia do Estado invadiu a minha residência,
em Urnarizal, submetendo minha família ao terror diante daquela absurda
operação armada, apesar de estar presente e haver protestado, veementemente, contra aquela atitude ilegal e arbitrária. Visava-se apenas amedrontar os
meus amigos, a minha família, e, através deles me forçar a uma posição de
apoio à oligarquia. Denunciei o episódio ao GoVernador do Estado, ao Secretário de Segurança, à imprensa, deixando de comunicar a esta Casa, atendendo apelo do Senador Dinarte Mariz. Não recebi nenhuma satisfação do Governo do Estado, nem qualque~ dos policiais envolvidos na operação teve a
menor punição, que seja do meu conhecimento.
2. Depois de percorrer em companhia do Governador, e a seu convite,
alguns municípi•5s-da região oeste, aguardei a sua palavra de convocação para
assistir à inauguração de obras públicas na cidade de Martins. Primeiro, na
condição de filho da terra, eXercerido ali atividade partidária. Segundo, na
condição de Senador da República. Terceiro, pela circunstância de ser a primeira visita oficial que ele fazia- à miriha terra, depois do exercício do meu
mandato de Senador. Fiquei na cidade vizinha de Umarizal, a 10 minutos, ligada por serviços telefónicos. Não fui convidado, nem avisado, nem contac~
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ia do, mesmo que fosse para uma desculpa. Soube, depois, dos ingredientes do
episódio: o prefeito local, a quem combato pela corrupção com que devasta
os recursos do povo, impediu o Governãd_o_r de convidar-rrie.--E-Cle, revelando
não estar ã altura da alta magistratura que lhe entregaram, submeteu-se à exigêDcia humilhante para não desagradar o Prefeito que, mostrando o carâter
que é, disse em discurso na praça pública: "Falam na candidatura de um 39
Maia. Para mim, não importa. Pode vir o )9, o 59, o 109 Maia, e eu votarei em
todos eles para governar o Rio Grande do Norte a vida inteira". Evidentemente, tinha o Prefeito de merecer a preferência, a obediência, o prestigio do
Governador que é apenas o_Maia títere do que saiu, enquanto chega a hora
do outro Maia. Tinha o Governador de acobertar, com a presença colorida
pelo show de mulheres seminuas que bamboleavam no palanque oficial enquanto oradores falavam a esperteza e a subserviência do Prefeito a fim de
que continuasse a abrigar do dinheiro público no restante do seu mandato.
Face a estes episódios, não pude ficar à margem dos acontecimentos
políticos que abalam o PDS do Rio Grande do Norte. Tomei posição decidida e irreversível ao lado daqueles que lutam ainda por unir o Partido Democrático Social.
Tem aí o Senado o quadro político do Rio Grande do Norte, agora que
se definiram as regras do pleito eleitoral- de 82.
Enquanto as oposições realizam paciente e lúcído processo de união,
quebrando arestas, apagando mágoas de divergências passadas, eliminando
diferenças doutrinârias, para, num programa comum, disputar o governo do
Estado e os cargos de representação estadual e federal, o meu Partido prefere
submeter-se à cisão írremediãvel, recusando na decisão as influências mais
legítimas e mais expressivas - Senador Dinarte Mariz, Deputado Vingt Rosado, Vice-Governador Geraldo Melo, Deputado Wanderley Mariz, às quais
modestamente me agrego. A falta de escrúpulos do Governo é tamanha que
não escolhem alvos: ora são prefeitos e vereadores da oposição; ora são vereadores, prefeitos e líderes do próprio PDS, sobretudo, nos setores vinculados ao Senador Dinarte Mariz, ao DePtita:aO-Vlitgt Rosado e ao ViceGovernador, objeto de propostas de suborno - que vão do emprego à dispensa de impostos, ao pagamento de dívidas bancârias.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nãO suponha o Senado que, pelo fato de
estar analisando apenas alguns aspectos políticos e eleitorais do meu Partido,
esteja eu esquecendo os graves problemas econômico-sociais que a incompetência do Governador Lavoisier Maia não sabe enfrentar, e Que serão objeto
de outros pronunciamentos meus.
Estamos no terceiro ano de seca, com a previsão de um quarto ano. Enquanto os demais Estados do Nordeste juntaram recursos de seus cofres aos
recursos fornecidos pelo Governo Federal, no combate aos efeitos da calamidade, o Governo do Rio Grande do Norte limita-se a repassar o que recebe
da União, com todas as deficiências e atrasos, e:·atraVês de Prefeituras, cujos
prefeitos se comprometam a seguir sua orientação, discriminando outras,
como é o caso de U marizal, entre outros, aumentando o sofrimento e o desencanto da população rural.
Os professores estaduais estão em greve há mais de 8 dias, menos por reivindicações futuras, algumas justas, mais pelo abuso de o Governo não estar
cumprindo compromíssos anteriormente assumidos com a classe numerosa e
sacrificada, inctusive no tocante ao atraso, por muito meses, do pagamento
de vencimentos de parcelas do professorado.
Aumenta todos os dias o número de desempregados em função da crise
que o País atravessa. Nessa situação, o Governo do Rio Grande do Norte negou incentivos à indústrias do sul que para ali desejavam se transferir, perdendo tudo que representavam os investimentos de 15 unidades industriais, o
aproveitamento de nossas matérias-primas, a circulação conseqüente dos recursos por múltiplas atividades diretas e indiretas, os impostos, embora reduzidos parcialmente nos primeiros anos, e, sobretudo, perdendo milhares de
empregos, logo aproveitados pelo Governo do Ceará, com argúcia e sensibilidade. O Governador Lavoisier Maia limitou-se a denunciar o governo vizinho pelo tolo pretexto de burla da lei de íncentivos, recebendo como resposta
do Governo Federal o arquivamento puro e simples da denúncia incompetente e ridícula.
O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex• um aparte?

1

O SR. MARTINS FILHO - Pois não.
O Sr. Alberto Silva- Estou ouvindo com muita atenção o discurso de V.
Ex•, e comentava aqui com o Senador Dinarte Mariz o erro de governador de
estado que não tem experiência política anterior e, por conseqUência, experiência administrativa para governar um estado. A situação do Estado de V.
Ex~ é parecidíssima com o do meu, quer no que tange, por exemplo, aos flagelados da seca, quer com o magistério, onde o Governador tem luta permanen~
te e aberta contra as professoras, ao ponto de elas irem à greve, também,
como agora na universidade, outra greve, baseada exatamente na incompe-
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tência administrativa do Governador. Com relação às frentes de serviço, V.
Ex• disse que os outros Estados reuniram recursos para atender os flagelados,
menos o Piauí que também apenas repassa os recursos federais recebidos. No
caso do Piauí, coisa grave: há poucoS dias, os próprios jornais do Governo
declararam que no município de São Raimundo Nonato, cerca de mil e duzentas pessoas alistadas nas frentes de serviço eram médicos, donos de car~
tório e uma pOrção de outras profissões, alistadas como flagelados da seca.
Escândalo que a esta altura a Polícia Federal já deve estar lã para apurar.
Quero congratular-me com V. Ex• pelo que está dizendo, não dizendo mais
do que a verdade - incompetência administrativa.
O SR. MARTINS FILHO- Agradeço ao nobre Senador Alberto Silva.
Supõe a dinastia Maia que, com um Governo assim, ganhará as eleições
de

1982~

Supõe a dinastia Maia que, dispondo e abusando dos dinheiros federais,
confiantemente repassados ao Estado, de recursos estaduais e municipais, de
empréstimos em dólares obtidos no exterior, transforma as moedas a corrupção em votos~
É possível que pense as~im porque o poder ilude muito, sobretudo, aos
medíocres, aos fracos, aos que nele a vida toda se cevaram. Mas, até mesmo
no meio do Governo, começam as dúvidas: tão logo o Congresso Nacional
recusou a adoção das sublegendas para a eleição de Governador, o Deputado
Carlos Alberto, que há dois anos deixou o MDB para engajar-se no nosso
Partido e pretendia disputar a eleição para Governador numa sublegenda, declarou ao "O Globo:" ~'Desisto da minha candidatura. Como em outros Estados, no Rio Grande do Norte serâ inevitáVel a derrota do PDS, em 1982. O
escolhido não terá o apoio dos preteridos."
Os que constituem a resistência democrãtica do PDS vão lutar ainda, por
alguns dias, para unir o Partido, em torno de nomes, como o do ViceGovernador Geraldo Melo para a Governança.
Se prevalecerem, todavia, os interesses familiares dos Maias, não se enganem eles: nós saberemos escolher outros caminhos.
Queremos a unidade.
Queremos o Rio Grande do Norte entregue aos seus filhos pelo voto livre. A oligarquia Maia quer a posse de tudo, por 12 anos sob a opressão e
pela corrupção da máquina oficial.
Lutaremos por uma solução negociada, a prazo curto, e sem discriminações, mas não aceitamos -que se transfira indefinidamente a decisão à luta
jurídica de uma convenção, cujos_ resultados seriam viciados pela manipulação de certas autoridades estaduais, dos dinheiros públicos, dos empregos,
do suborno, por todas as formas que a vida política brasileira desgraçadamente conhece e condena.
Este é talvez um dos últimos apelos pela unidade do PDS. Se não formos
ouvidos, iremos à luta.
Como, por que caminhos?
Não faltarão caminhos que unam os homens dignos para, dando uma
lição de renúncia, de superioridade moral, d(ducidez, mostrar à Nação que o
Río Grande áo Norte quer Ser lfvr-e altivo, e recusa submeter-se, humilhado
e ofendido, à posse de uma oligarquia insaciável.
Muito obrigado! (Muito -bem/ Palmas.)

e

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- A Presidência convoca sessão
extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes matérias:
- iedação final dos Projetos de Resolução n•s 205, de 1980, 7, 8, 64, 68,
84 e 91, de 1981; e
- Projetos de lei do Senado n•s 284, de 1981 e 13, de 1979.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao ler nos jornais notícias de Manaus sobre as comemor2:ções do jubileu
de prata do CMA-:- Comando Militar da Amazônia- ocorr do dia 27 deste
mês, transportei-me espiritUalmente àquele mundo de água e selva e senti a
grandeza do evento. Não hã dúvida de que a criação daquele Comando representou um passo patriótico em favor da imensa área, atê mesmo como suporte para fazê~la crescer ainda mais, com a segurança por todos almejada.
O saudoso Professor Agnello Uchôa Bittencoutt 1 citado no Complexo da
Amazônia, de autoria do inesquecível Sábio Djalma Batista, asseverou que ~~o
desenvolvimento da Amazônia é um problema tão nosso ou regional como
dos homens do Sul ou nacional".
Providências das mais salutares têm sido tomadas pelos Governos da
República, visando ao seu progresso e indo ao encontro geral dos brasileiros
dali e de alhures.
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Sempre disse que a Amazônia não é um apêndice, nem ãrea-problema,
nem mero patrirnônio do Brasil, como alguns eufernisticamente chegaram a
pensar a seu respeito. A Amazônia pertence ao Brasil como parte integrante
do conjunto intocável do seu Território. Existe na área, e é natUrãl
reconhecer~se, uma defasagem demográfica. E esse vazio é uma das preocupações das nossas autoridades. Esta realidade palpável tem sido objeto de estudos em busca de urna solução, mesmo a longo prazo. Justificadamente,
sempre defendi um tratamento diferenciado_ inerente às suaS peculiaridades.
E, em sã consciência, nãó Se pode negar que a "Amazónia é um desafio hercúleo que só os fortes eos bravos ousam aceitar"'', conforme eXpressão do Coronel Carlos Augusto Godoy, ao dimension~r a gigantesca tarefa :a executar,
quando comandou as guarnições de Guajarã-Mirim e Porto Velho.
E as nossas Forças Armadas, que detêm a grande responsabilidade da
sua segurança, preocupam-se também- com os demais problemas e por isso
não têm medido esforços, dando a sua valiosa ajiid~ para o seu maior desenvolvimento.
O saudoso General Rodrigo Octávio Jordão Ramos, que também ponti~
ficou na área, ao exaltar os pioneiros, soube estimulai e ritotívar a continuidade da gigantesca obras: "Árdua é a missão de integrar e desenvolver a Amazônia,- inuito mais difícil, porém, foi a dos nossos antepassados em conquistála e mantê-la". Este seu pensamento, também de sabedoria estratégica, teve o
sentido de alerta.
Embora reconheçamos que sempre existiu vigilância, sabemos que essa
foi grandemente aumentada depois da Revolução de 1964, com a criação de
Batalhões de Infantaria; de Engenharia e Construções; Companhias e Destacamentos; construção de bases fluviais e maior núlnero de navios patrulheiros, aeroportos e estradas de rodagens, interligando as unidades amazônicas
entre si e com os demais centros populosos brasileiros. Esse elenco de medidas foi salutar para favorecer a RegiãO.
Na oportunidade em que são relembrados os 25 anos da existência dessa
OrganizaÇão Militar, com sede na Capital amazonense, sentimos que, neste
quarto de século, o CMA, em sintonia com a Marinh_a e a Aeronaútica, teve
um papel preponderante na arrancada desenvolvimentista arriazônica.
A presença honrosa do Sr. Ministro do Exército, General-de-Exército
Walter Pires de Carvalho e Albuquerque, nas comemorações programadas,
deu um sentido especial ao evento e realçou ainda mais a importâncül-de que
se reveste o CMA naquela parte ocidental da grande ârea. E o seu atual Co-_
mandante, General-de-Divisão Leônidas Pires GonÇalves, em sua Ordem do
Dia, situou com clareza o permanente desejo das Forças Armadas em prol do
progresso regional ao afirmar:
•• A Amazônia vive um momento histórico a nível nacional, cujas riquezas e potenC-tálidades precisam ser racionalmente aproveitadas em benefício da Região e do País. E sem perda de tempo, o amanhã tem que ser hoje. O pa:sso decisivo é buscar mais integração e
maior desenvolvimento deste imenso território. E realizã-lo em clima de ordem e segurança. Isso significa que teremos crescentes responsabilidades funcionais. Para bem cumpri-las, apenas um caminho - a mais completa, aperfeiçoada e entusiástica profissionalização".
Esta mensagem, de cunho objetivç:t_ e otim~Sta, reflete uma idéia em ascensão, que se corporifica an~.-e as medidas dotadas pelo Governo Federal, como, por exemplo, a ·ampliação da importância do CMA, com a criação do
posto de General-de-Exército para exercer o seu Comando, pois ••A conveniêncía do cargo de Comandante Militar da Amazônia vir a ser privativo de
General-de-Exército, prende-se à crescente importância da Amazônia, nos aspectos políticos e econômico e as cOnseqüentes repercussões da segurança interna e externa da Área", consoante registro do -Correio _Braziliense de ontem.

O Sr. Dirceu Cardoso- Permite V. fu.' um aparte?
O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer, nobre Senador Dirceu
Cardoso.
O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Jorge Kalume, V. Ex" está trazendo ao conhecimento do Plenário uma situação político-militar da Amazônia que reflete o pensamento de toda a populaÇão daquela área. Como bem
está V. Ex" afirmando, a importância--militar da Amazônia é de tal grandeza
que, quando estagiário da Escola Superior de Guerra, levantei a hipótese de
que o próximo passo do nosso Exército seria a crüação do V. ExércitO na
Amazônia, dada a importâncía -Vital daquela área estratégica no contexto
continental das Américas.
-O SR. JORGE KALUME-A previsão de V. Ex• jã estã se concretizando.
O Sr. Dirceu Cardoso- Não é uma previsão, mas uma medida natural,
em virtude da importância crescente daquela área, que está a exigir, portanto,
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ser r~de de um comando militar da grandeza do Exército Brasileiro. Portanto,
será o V. Exército a próxima criaçãn, talvez, do Ministério do Exército, a cargo do Ministro Walter Pires. Digo que V. Ex• está relatando uma situação
real daquela área estratégica, política, econômica e militar, que está a exigir
medidas que tenham, como seu coroamento, a criação do V._ Exército naquela
região vital da história e da Geografia brasileira.

O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex•
E essa providência, refletida na Mensagem Presidencial ao Congresso, é
altamente honrosa, pelo seu alto significado para os amazônidas.
O Sr.- Gabriel Hermes - Perrilite V. EX• unl aparte?
O SR- JORGE KALUME- Com muito prazer, nobre Senador Gabriel
Hermes-.O Sr. Gabriel Hf?rm,es- Nobre Senador Jorge Kalume, _é oportuno que
V. Ex' dê notícías ao Senado do que vem ocorrendo na área amazónica, que
representa mais de 50% _do território do Brasil e, finalmente, é interessante
que V. Ex• traga ao Senado aquilo que as Forças Armadas, em seu conjunto,
estão fazendo dentro da região amazônica. Elas não fazem apenas o serviço
de segurança, o serviço militar; elas são, em grande parte, órgãos de consolidação da infra-estrutura, órgãos de participação do desenvolvimento da região amazônica. Nós encontramos o Exército com os se·us batalhões de Engenharia, não somente construindo estradas de penetração, como taffibém,
prestando serviços outros de colaboração com os seus homens especializados;
nós encontramos o Exército fázendo um serviço educacional porque, realmente, o que o Exército faz na preparação militar é, pararelamente, a preparação do homem para a vida civil. São muitos aqueles que deixam o Exército
para servir, e servir bem, na região amazônica, com um bom preparo. Se nos
referimos à Marinha, o que ela faz, penetrando nos rios distantes com os seus
médicos, levando os serviços de saúde àqueles lugares onde vivem corajosamente os_ caboclos, aqueles primitivos homens que foram os verdadeiros primeiros senhores da região amazônica e aqueles que souberam guardá-las para
nós, o que faz a Marinha por essa gente é preciso ser lembrado, é preciso que
o Brasil conheça, é um serviço louvável, um serviço útil, um serviço da melhor qualidade. E a Aeronáutica, com os seus aviões, com o serviço criado
por esse vulto notável que há pouco tempo se foi, que foi o nosso querido Brigadeiro Eduardo Gomes, a quem tive o prazer de conhecer e de ser um dos
seus soldados, porque lutei não só na vida militar, mas na vida civil, ao lado
desse homem honesto, honrado e patriota. O que fazem os aviões que penet_ram em lugares os mais distantes para servir, não somente transportando
doentes e facilitando contatos, mas levando correspondência, medicamentos
e preparo para toda aquela gente. Isto é preciso lembrar e, agora, o comando
mais alto das nossas Forças Armadas, dando mais um passo na formação de
maior desenvolvimento das Forças Militares, principalmente do Exército, naquela região, ê um ato Iouvãvel e patriótico. Não só, repito, por ser uma medida de segurança para a região, mas pelos serviços que elas prestam ao desenvolvimento e à infra-estrutura de toda a nossa Amazônia.
Minhas congratulações a V. Ex', pelo bom e oportuno discurso.
O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex• Efetivamente, o
trabalho que as Forças Armadas tão bem desenvolvem na Amazônia, - e
nós que vivemos ali, é que sabemos avaliar - , deve merecer a nossa permanente admiração e a nossa permanente homenagem.
Muito obrigado a V. Ex~. pelo conceito que emitiu a respeito do Exército, da Marinha e da Aeronãutica.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JORGE KALUME- Ouço com muito prazer o aparte de V.
Ex', que eu costumo chamar de patriarca desta Casa, Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador Jorge Kalume, as minhas ligações com a Amazônia são antigas: meu tio-avô, Joaquim Leovigildo
de Souza Coelho, foi representante do Amazonas na Assembléia Constituir.te
de 1891, seu irmão Severino Coelho, foi prefeito de Manaus e eu tive a ventura de descobrir a Amazônia quando, em 1933, subi até Manaus, ao contacto
com aquela magnífica geração de homens públicos que vivia então na Amazônia, presidida por Péricles de Moraes. Mais tarde, há 7 anos, por feliz coincidência, na companhia desse grande companheiro de representação de V.
Ex', o eminente Senador Adalberto Sena, tive contacto com o Acre. De modo
que é com mÜito interesse e com o maior júbilo, que vejo que V. ex~ ressalta,
nesta oportuni~ade, a necessidade de se confiar aquela grande porção do território nacional, aquela rica porção do território nacional à vigilância constante das Forças Armadas do Brasil. Minhas ligações com a Amazônia são
velhas e quero que seiam duradouras.
O SR- JORGE KALUME- Nobre Senador, agrada-me saber que V.
Ex~ também está vinculado àquela área, através de seus antepassado_s;.
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de nome, mas não sabia que eram seus consangüíneos, que eram
seus parentes. Então, nesta oportunidade, quero agradecer este aparte e
felicitá-lo por isso, também, pela contribuição que foi dada para o desenvolvimento da Aamzônia. Inegavelmente, a Amazônia já estâ se desenvolvendo,
e o estadista Getúlio Vargas jâ dizia, no seu grande discurso de 1940, em. Manaus, ~·que a Amazônia, afinal, deixará de ser um simples capítulo da História da Terra, para se tornar um capítulo da História da Civilização''. Já estamos ·alcançando isso.
Muito obrigado a V. Ex•
Concluo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, relembrando o 27 de outubro
de 1956 como um acontecimento auspicioso, O qual teve o sentido de uma
promoção para a Ama:ú5nia. Por isso, não poderia deixar de saudar o seu
atual Comandante, General Leônidas Pires Gonçalves e todos os seus comandados1 como testemunho de reconhecimento pelo trabalho admirável que
vêm realizando nos campos militares, social, educacional e administrativo,
bem como os ex-Coma-ndantes que souberam oferecer um exemplo marcante,
de dig'nidade e de patriotismo.
O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JORGE KALUME - Com muito prazer.
O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Jorge Kalume, como V. Ex•
bem salientou, há dois aspectos que nós não podemos descurar na fixação do
papel da amazônia na atualidade brasileira: o papel ali desenvolvido, patriótico e magnífico, da Marinha de Guerra, através das suas unidades e de seus
comandantes, e o papel da Aeronáutica, também com as suas linhas, com serviço aéreo - o CAN - e todo o seu serviço de assistência às populações. Essas três forças, irmanadas, têm de fato prestâ.do à Amazôniâ um· relevantíssimo serviço e, se nós formos buscar nas origens da atual stuação amazônica,
vamos encontrar que elas são preponderantes, as três Forças, para que jogassem a Amazônia para a frente. Portanto, o discurso de V. Ex• é de uma oportunidade marcante, e a sua palavra é uma homenagem sincera e magnífica à
atuação das Forças Armadas no progresso e no desenvolvimento dessa área
onde Hart viu o mais amplo cenário da civilização da terra, segundo nos diz
Euclides da Cunha.
O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex•, que contribuiu
para aureolar e abrilahntar ainda mais o meu pronunciamento, ao ser o último aparteante, depois de concluído o meu discurso. Mais uma vez muito
obrigado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hã cerca de um ano, tive oportunidade de fazer uma análise neste Plenário, da estrutura de refino da PETROBRÃS, da economia de gasolina, do
aumento de consumo inevitável do óleo diesel e da necessidade de
incrementar-se o uso do álcool, inclusive em motoreS diesel.
Como não podia deixar de ser, tudo o, que aqui foi dito estã acontecehdo.
Dizíamos na ocasião que era necessãria uma modificação na estrutura de
refino da PETROBRÃS.
A nosso ver, dever-se-ia produzir o mã-ximo de diesel e o mínimo de gasolina, do mesmo petróleo importado.
É claro que esta era a solução, jâ que com a alta do preço da gasolina, o
fechamento dos postos aos sábados e domingos e a mistura de álcool à gasolina, iríamos ter um excesso desse combustível.
Como não temos capacidade infinita de armazenamento tivemos que exportar o excedente de gasolina nem sempre a preços compensadores.
O pior é que, no momento, não estamos podendo atender à demanda de
diesel cada vez maior, em um País onde 80% da movimentação de mercadorias dentro do seu território se faz por via rodoviária.
Como já não temos mais onde armazenar nem gasolina nem álcool e
como necessitamos de mais óleo diesel, não temos alternativas: ou importamos mais petróleo, o que seria absurdo, ou penalizaríamos o próprio diesel,
aumentando o seu preço, como foi feito com a gasolina, e isto seria o fim.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, qualquer das duas soluções será altamente danosa aos interesses do País, por razões óbvias.
Uma outra solução é a que está propondo o Ministro César Cais, isto é,
usar uma porcentagem de álcool nos ônibus urbanos que funcionam com motor diesel, através de um arranjo denominado de dupla injeção.
Esta medida exige uma modificação onerosa e complicada, pois o veículo, além da parte de dupla injeção, tem que ter dois tanques, um para álcool,
outro para óleo diesel.
No final, a economia é apenas de 30%.
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Mas Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero repetir aqui o que disse em

1979, logo que assumi o mandato de Senador pelo Piauí. A solução para a crise de energia é: inicíalmente acelerarmos, com todos os recursos disponíveis,
a fabricação do álcool, para misturar na gasolina para queimar como combustível nos motores do ciclo Otto e finalmente misturado com um aditivo
servir também como combustível para os motores do ciclo diesel.
A outra providência que mencionei na ocasião foi a de a PETROBRÁS
adaptar suas refinarias para produzir o máximo de óleo diesel e o mínimo de
gasolina para o mesmo volume de petróleo processado.
São decorridos dois anos, Sr. Presidente, Srs. Sc:nac;lores, e o que temos
feito?
Corno não poc;!i~_ c:l._f?ixar de ser, cresceu a demanda de óleo diesel, a gasolina está sobrando e o que vamos fazer? Importar mais petróleo para não ~er
que parar os caminhões e ônibus?
Ora Sr. Presidente, Srs. Senadores, Úmbém tive oportunidade de dizer
aqui que o único produto brasileiro capaz de tirar o Brasil deste sufoco da
dívida externa é o etanol, porque, queiram ou não queiram os tecnocratas, é o
único produto que teni- mãO ún"iCa na exportaçã.o. De fato, a não ser o café,
mesmo assim sujeito ao regime de cotaS; tudo o mais que se exporta deste País
está sujeito às exígênciasdO coinprador. A soja, por exemplo, que é cantada
em prosa e verso como sendo um produto de. exportação gerador de dólares,
está agora em situação de baixíssima cOtação externa, em virtude dos altos estoques da produção americana.
Peço a atenção, aqui e agora, de V. Ex•s, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
para o álcool brasileiro. Se exportado, tem preço certo, para qualquer volu~
me, de sessenta e sete dólares por barril, quase o dobro do preço internacional
do barril de petróleo.
Se não conseguirmos exportar o álcool, nem por isto ele deixa de gerar
dólares ao ser queimado no País, pois, se isto acontecer, deixaremos de importar o correspondente volume de petróleo.
E de se estranhar: por que não se lança mão de todos os recursos disponí~
veis do País para produzir álcool, levando em consideração que este é o único
produto brasileiro que pode gerar dólares, sem exigências de contrapartida
por parte do comprador?
Agora, o mais importante; em lugar de utilizar álcool nos motores diesel,
através do artifício da dupla injeção, que só permite um percentual não superior a trinta por cento de economia do óleo diesel, por que não se usa o aditivo sobre o que tenho falado tantas vezes aqui?

O Sr. Dirceu Cardoso -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALBERTO SILVA- Com prazer.

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Alberto Silva, de todos aqueles
que têm trazido ao conhecimento do Senado o problema do petróleo, de todos aqueles que têm discutido aqui esse grave problema da economia brasilei~
ra, de todos os que aqui têrii veiculado as idéias Centrais e motoras do petróleo na atualidade deste País, V. Ex• tem sido a maior autoridade.
O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado.

O Sr. Dirceu Cardoso- Não só autoridade de discutir, mas, como Engenheiro, como ex-Governador, como Presidente da EBTU, V. Ex~ já demonstrou à Casa, por várias vezes, e ouvimos discursos lapidares de V. Ex• sobre
esse assunto, em que trouxe ao conhecimento do Senado a solução para esse
problema. Recordo-me aqui, que das últimas vezes, V. Ex• trouxe a solução
do aproveitamento do marmeleiro do seu Estado, em que provou da tribuna,
com dados referentes ao assunto, que ele é o sucedâneo e é de fato uma fonte
de energia que o Brasil tem que buscar.
O SR. ALBERTO SILVA- Sem dúvida alguma.

O Sr. Dirceu Cardoso- E o que me impressionou ta~.:·,, nobre Senador,
foi a última vez em que o Ministro César Cais esteVe no Senado, eu disse a S.
Ex•: o Senado está atrasado com V. Ex• precisa vir aqui ouvi: o Senador Alberto Silva sobre o que S. Ex• pensa do petróleo e seus sucedâneos.

O SR. ALBERTO SILVA -

Muito obrigado a V. Ex•

O Sr. Dirceu Cardoso- S. Ex• tem a solução, pelo menos em parte sobre
o problema do petróleo no Brasil. Ao que o Sr. Ministro disse: '"Estarei às or~
dens para comparecer em dia e hora em que o Senado me convoque, para ouvir a opinião desse grande técnica brasileiro." Portanto, quero render às mi~
nhas homenagens a V. Ex• As suas palavras não são ditas no vazio, não são
ditas em vão. Eu sou um apaixonado pela solução de V. Ex•

O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado.
O Sr. Dirceu Cardoso - E quero crer que o Senado, se corporifica as
suas idéias num procedimento parlamentar, nós traremos aqui o Sr. Ministro.
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e V. Ex' vai dizer de viva voz, esta solução que o seu patriotismo a sua expe~
ríência, a sua tecnologia buscaram para o petróleo brasieliro. ~
O SR. ALBERTO SILVA - Muito obrigado, nobre Senador Dirceu
Cardoso, V. Ex• é desses homens que nesta Casa estão sempre atentos aos
pronunciamentos dos seus colegas. O seu julgamento imparcial e judicioso
em benefício deste País, e de tudo que por ele se faz, sensibiliza as pessoas que
aqui falam, como eu neste instante. Quero agradecer a V. Ex' pelas palavras
elogiosas, por considerar ...
O Sr. Dirceu Cardoso --Justas.

O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado.
··-~justas, como diz V. Ex' mas, no fundo, V. Ex• é um grande patriota,
um defensor desta Casa, um defensor dos interesseS do Brasil.
Muito agradecido porque, com essas palavras, V. Ex• enriqUece e esti~
mula este meu discurso.
Continuando, Sr. Presidente:
É interessante observar~se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como em nos~
so País basta que um tecnocrata emita uma opinião, e logo a maioria adota
como verdadeira a opinião dele ..
É o caso do aditivo que acabo de mencionar.
Bastou que se falasse aqui neste assunto, e logo apareceram os iluminados. dizendo que era muito caro, e não se tinha bastante conhecimento sobre
o assunto para fazer-se uma recomendação para seu uso ..
Vejam quanta ingenuidade e quanto desconhecimento da matéria por
parte desses tecnocratas.
Em junho de 1897, o inventor do Motor diesel, Rudolf Diesel, já fazia
testes com álcool aditivado para fazer funcionar o seu n1otor.
Por outro lado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a gasolina que usámos em
nossos carros tem uma série completa de aditivos, sem o--que os motores rião
dariam nem a partida. E necessário adicionar-se à gasolina os antidetonan.tes,
anti~oxidantes, anticorrosivos, anticongelantes, um desativador de metais,
um modificador de depósitos e corantes etc.
Não tenham dúvidas de que iremos necéssitar, dentro de bem pouco
tempo, de acrescentar aditivos ao álcool hidratado, que estamos usando nos
nossos automóveis, sob pena de, em pouco tempo, seus motores apresentarem danos irreparáveis.
Um aditivo pa:ra ser usado no álcool, de modo a torná~ lo um combustível também para os motores diesel, creio ser o caminho' mais certo para uma
alternativa de sucedâneo para o óleo diesel, ainda agora com alta dependência do petróleo importado.
Um aditivo para este hm deve ser obtido de matéria~prima renovâvel, e
ser" solúvel no álcool, em condições de estabilidade. Sem manuseio deve ser
seguro, sua toxides reduzida e, por fim, o álcool aditivado deve ser neutro em
relação aos materiais eni que entre em contato, além de baixa emissão de poluentes e algum poder de lubrificação.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este aditivo existe com todas estas características, e mais, pode ser produzido no País, e bastam 5% desse verdadeiro combustível auxiliar, para que o álcool hidratado que fabricamos
possa ser usado em qualquer motor diesel atualmente fabricado no País.
Trata~se do dinitrato de trietilenoglicol. O nome é complicado mas o
produto é simples e pode ser fabcicado no Brasil no volume que se quiser e
com matéria-prima nacional. Seu preço não ultrapassaria 1 dólar por litro. E
considerando que basta 5% do_ produto para transformar o álcool em óleo
diesel, vejam que nós temos pela frente uma solução altamente adequada aos
interesses do Pais.
Exaustivos testes já foram realizados no País, com mais de um milhão de
quilómetros rodados em ônibus e caminhões, usando álcool aditivado, e os
resultados são altamente promissores.
Dois pontos importantes foram logo detectados: o motor diesel sofre
menos desgaste, usando álcool adítivado do que óleo diesel, nacional e o óleo
lubrificante dura muito mais com o álcool aditivado.
Sabem a causa? Porque o óleo diesel fabricado no Brasil contém muito
enxofre e isto ataca não só o óleo combustível como peças vitais do motor. E
o álcool aditivado não contém nenhuma dessas substâncias.
Alguém pode ainda perguntar: por que em lugar de motor diesel, não se
trocam todos os motores de ônibus e camihões para motor do ciclo.Otto'? isto
é, esse motor-tipo de gasolina. Assim só queimaríamos um combustível: álcool ou gasolina.
Como resposta diríamos: quem tomar esta decisão é, no mínimo, inimigo do Brasil, porque o rendimento de um motor diesel é muito mais alto do
que o de um motor do ciclo __Otto.
Em outras palavras: Para satisfazer a este novo enfoque~ isto é, todos os
motores passarem para o ciclo Otto, teríamos que gastar muito mais cOm~

bustivel. quer petróleo. quer ãlcool, para realizar o mesmo trabalho, e isto
positiviamerlte é insensatez.
O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex' um aparte'?
O SR. ALBERTO SILVA- Com todo o prazer, nobre Senador.
O Sr. Leite Chaves- É com todo o respeito que interfiro no pronuncia~
menta de V. Ex• Primeiro, para ressaltar a seriedade com que V. Ex• trata
desse assunto. V. Ex• é um técnico, é um homem de presença suave, mas é um
realizador; V. Ex• é um homem de ação, é um homem determinado.
O SR. ALBERTO SILVA - Muito obrigado.
O Sr. Leite Chaves- E isso vemos, primeiro, na conviVência aqui e, de~
pois, no que V. Ex• fez no seu Piauí. Atravessei em companhia de V. Ex• todo
o seu _Estado e vi lá a quantidade enorme de marmeleiros que V. Ex'" defende
como .sendo matéria-prima para isso. Enquanto os canaviais têm- que ser
plantados, temos lá milhares de quilómetros quadrados ...
O SR. ALBERTO SILVA- Ex·.•llmente.
O Sr. Leite Chaves - ... de uma erva nativa que corta em volta, o que
mostra que o País, até mesmo nas suas regiões mais flagenciadas, oferece alternativa nacional.
O SR. ALBERTO SILVA- E rico.
O Sr. Leite Chaves- Outra coisa que quero ressaltar, é essa convivência
admirável que V. Ex'" tem tido conosco, aqui, e a segurança que V. Ex• transmitiU à Casa, no que tange ao álcool, também, dessa outra alternativa. Eu,
que erã "entusiasmado com o álcool de cana, e sou, considero que o álcool é a
primeira grande alternativa nacional e deploramos que o Governo~ que até
certo ponto o estimulou, depois o deixe numa situação de perplexidade, a
ponto de muitos aqui, adquirentes de automóveis, hoje estarem desestimulados por isso, pela incerteza, a insegurança em que está sendo colocado o
problema do álcool. Agom, pergunto a V. Ex•: se esse aditivo a que V. Ex• se
refere para esse tipo de áh::ool é o nitrato de ciclohexila, é um aditivo de 10%
do áfcool, no mesmo álcool que assegura a possibilidade de o álcool ser usado
no lugar do diesel. É este mesmo'? É o nitrato de ciclohexila?
O SR. ALBERTO SILVA- E: um dinitrato de Glicol; é um dinitrato do
trieÜlenoglicol. É um complexo de molécula pesada, originária do etanol,
com o tratamento do ácido nítrico. Esse aditivo confere ao álcool a outra
qualidade que o álcool não tem para servir no motor diesel. Por exemplo: o
álcool tem grande quantidade de cetona, mas não tem a quantidade do outro
-elemento necessário para o trabalho do motor diesel. Este aditivo çonfere ao
álcool estas qualidades e, neste caso, ele trabalho per~eitamente bem, sem a
modificação do motor, o que é mais importante.

O Sr. Leite Chaves próprio álcool'?

E qual a matéria-prima para esse produto'? É o

O SR. ALBERTO SILVA- O Etanol.
O Sr. Leite Chaves - Eu agradeço a V. Ex•
O SR. ALBERTO SI LV A- Muito obrigado, nobre Senador Leite Chaves, por esta intervenção que muito me ajuda no raciocínio que aqui procuro
desenvolver e agradeço, ao mesmo tempo, as palavras elogiosas com que V.
Ex• me brindou nesta tarde. São racíprocas e V. Ex•, naquela viagem, real~
mente se revelou e fez uma declaração que muito me entusiasmou. V. Ex• tinha em mãos uma revista do mais alto nível tecnológico editada na Alema~
nba, sinal de que V. Ex•, lê matér.ia~prima de primeira ordem. E ali V. Ex'"
mostrava que o futuro do mundo é o álcool oriundo da madeira. Esta é asolução. Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Gabriel Hermes - Permite V. Ex' um aparte'?
O SR. ALBERTO SILVA- Com muito prazer, nobre Senador Gabriel
Hermes.
O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, estou me habituando a ouvir os
discursos de V. Ex• sobre as propriedades, as vantagens e o futuro do álcool.
V. Ex~ apresenta, sob novo aspecto, um aproveitamento melhor, inclusive,
com o diesel. E ao falar em diesel, lembrei a importância futura desta
matéria-prima inesgotável que é oriunda das plantas diversas ou das árvores
diversas. Nós mesmos, na Amazônia, estamos intensificando a plantação do
dendê, precisamente pa-ra· a-proveitar o óleo para, exatamente, o transporte do
diesel. E fico entusiasmado, realmente, com estudos como os de V.Ex•, mesmo porque sou um entusiasta e acho que devemos continuar a pesquisar intensamente o petróleo no Brasil, enquanto tivermos petróleo para explorar
neste planeta.
O SR. ALBERTO SILVA- Claro.

' Outubro de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)

O Sr. Gabriel Hermes- Mas, nós temoS que nos encaminhar para estudar muito o aproveitamento da matéria~príma vegetal. Por isso toquei no diesel, para saber- antes de V. Ex• prosseguir, pois talvez conste do discurso de
V. Ex•- se há algum estudo ligado ao dendê, este produto que estamos intensificando a plantação, sobretudo no Estado do Pará, e um pouco no Amazonas e Amapá, que é um combustível renovável, um combustível perene, que
teremos para todo o tempo, mas que não cabe plantar em todas as partes do
mundo. Congratulo-me com V. Ex.•, nobre Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA- Nobre Senador Gabriel Hermes, agradeço
muito a interferênCia de V. Ex•, como sempre oportuna e inteligente. Responderei a pergunta de V. Ex•
Costumo dizer que precisamos gastar mais dinheiro em nosso País em
pesquisa, aproveitando principalmente a matéria-prima, a massa cinzenta dos
nossos jovens nas universidades brasileiras.
Eu tive a oportunidade, quando Presidente da EBTU, de firmar um convênio com a Universidade do Ceará, p<ira pesquisas. Foi lã que nasceu o estudo, em profundidade, do aproveitamento do marmeleiro. Mas também foi
d~vido a esses recursos que lá foram alocados, que uma equipe de cientista
daquela universidade encontrou uma solução, que considero verdadeiramente revolucionária no campo dos combustíveis no Brasil.
Nobre Senador Gabriel Hermes, V. Ex• pergunta se o dendê seria uma
alternativa para o óleo diesel. A resposta que doiJ a V. Ex• é a seguinte:
Lembre-se de que houve uma recomendação em termos nacionais, de se misturar uma parcela de óleos vegetais ao óleo diesel com o instituto de economizar combustível. Se não me engano, o limite da mistura era de 6%.
Agora, uma informação importa~te para a análise desse probleina. Com
exceção do óleo de mamona que tem uma molécula mais complicada, os
óleos vegetais, como o do dendê, o babaçu, o girassol, o amendoim, a soja,
podem ser transformados em óleo diesel e glicerina por uma operação de
transesterilização. E uma operação relativamente simples, uma espécie de "ovo de colombo", mas uma revolução. Se se pegar em óle_o, como o óleo de_
dendê, e colocã. . Jo no motor diesel, ele vai fornecer carbono em demasia, ele
vai entupir vãlvulas, ele vai depositar carbono em vãrios componentes móveis
do motor. Se, entretanto, tratado com a reação conhecida como transesterilização, a partir do metanol, do álcool metílico, a uma determinada temperatura, dá-se uma reação em presença de um catalizador e sai de um lado óleo diesel, exatamente igual ao óleo diesel, a mesma molécula, e glicerina que é um
produto de alto valor de exportação.
Assim sendo, montando-se uma usina de beneficiamento de óleo de dendê, lã na terra de V. Ex•, terão um duplo resultado, terão óleo diesel a partir
do dendê e terão glicerina para exportar.
Em outras palvras, o processo de transesterilização torna a transformação do óleo de dendê em óleo combustível muito re~tável. Eu diria mesmo
que o óleo ficaria quase de graça, considerando a exportação da glicerina, que
tem alto valor no mercado externo.
De qualquer forma, os óleos vegetais brasileiros podem ser usados-como
iHesel nos motores diesel, se devidamente tratados.
Informo a V. Ex• que já existe, no Ceará, uma empresa constituída de capitais cearenses, com participação de capitais do Sul do País, que já está protessando, em caráter industrial, a transformação de qualquer óleo vegetal, ex.ceto o de mamona, em óleo combustível de primeil-íssima qualidade.
O Sr. Dirceu Cardoso - Muito bem!
O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALBERTO SILVA- Pois não.
O Sr. Humberto Lucena - Como sempre, estou ouvindo com muita
atenção o judicioso discurso de V. Ex•, que vem provar à Nação que nós das
Oposições estamos constantemente, ao contrário do que se diz, apresentando
as nossas alternativas ao Governo e à Nação. E V. Ex• aí está, nessa tribuna,
não só como político, mas também como técnico do mais renomado Concei~
to ...
O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado.
O Sr. Humberto Lucena - ... para testemunhar o que estou afirmando.
Estã V. Ex•, com uma competência extraordinária, desenvolvendo um tema
da maior oportunidade, sobretudo diante da crise do petróleo, que eclodiu no
Mundo a partir de 1973. Neste instante em que aplaudo as suas palavras, quero, em nome do PMDB, so1idarizar-me com as posições de V. Ex•, e aguardar
que o Governo, humildemente, através dos Ministérios que atuam na área
energética, se curvem diante das conclusões de V. Ex• e retire delas o que for
mais proveitoso em benefício do povo brasileiro.
O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado, Senador Humberto Lucena, pelas palavras estimulantes. Agradeço as referências elogiosas.
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Estou certo de que V. Ex• tem razão. Temos de juntar esforços. Estamos
aqui com uma modesta colaboração. Que o Governo se capacite de que é necessãriojuntar esforços, pesquisar, gastar dinheiro em pesquisas e não continuar a comprar pacotes tecnológicos, que podem ser de utilidade imediata,
mas que nos deixam o saldo do pagamento do royalties da transferência de
tecnologia e os males inerentes a essa matéria.
Muito obrigado a V. Ex•
Continuo, Sr. Presidente.
Eu sempre tenho dito aqui que o etanol era a melhor alternativa de substituição ao petr61eo, pol-que de fonte renovável, porque pode ser usado como
combustível, quer num tipo de motor, quer no outro. Eu dizia aqui, ao contrário do que se procura fazer no País, que é muito melhor produzir álcool a
partir da madeira do que a partir da cana, porque a cana merece tratos culturais especiais, merece terras que poderiam ser usadas para o plantio de alimentos, e a madeira não exige isto. A começar pela imensa floresta amazônica ou os imensos marmeleirais dO N ardeste que, em última análise, são madeira e podem ser aproveitados como tal.
Se considerarmos que uma tonelada de madeira produz o dobro de álcool de uma tonelada de cana, com a vantagem de além disso produzir 250
quilos de linina, e linina é combustível e, como produto final, 100 quilos de
protéina, logo chegaremos à conclusão de que produzir álcool a partir da
cana não é a solução para o Brasil. Que fabriquemos âlcool através de cana,
mas que não pensemos em atingir os 20 bilhões ou 30 bilhões de litros de álcool que necessitamos só a partir da cana.
Vejamos as potencialidades do Brasil em termos de madeira para produzir álcool. Na Floresta Amazônica, sem· cortar uma árvores, apenas podando
anualmente alguns milhares de galhos, já te:riamos madeira suficiente para
produzir não 10, mas 20 ou 30 bilhões de litros de álcool por ano. E no Nordeste existem 7 milhões de hectares de marmeleiro nativo, com uma média de
20 toneladas de madeira por hectare, ou 21 bilhões de litros de álcool, se
transformássemos essa madeira em combustível. Isto signfica, sr. Presidente,
Srs. Senadores, que se se aproveitasse apenas metade do potencial do marmeleiro existente no Nordeste, tCriamos 10 bilhões de litros de álcool, 16 bilhões
de quilo de linina, 4 bilhões de quilos de petróleo leve, porque o marmeleiro
produz 5% de um óleo leve, em tudo semelhante ao petróleo.
O Sr. Alexandre Costa - Permite-me um aparte7
O Sr. Agenor Maria - Permite-me um aparte?
O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALBERTO SILVA Senador Alexandre Costa.

Inicialmente, concedo o aparte ao nobre

O Sr. Alexandre Costa- Eu pergunto a V. Ex•: E a mandioca?
O SR. ALBERTO SILVA- Seria uma outra solução, mas exige tratos
culturais, exige terra, exige um trabalho bem maior do que, por exemplo, o
marmeleiro.
O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador Alberto Silva, louvo V. Ex•,
que vem permanentemente- através do mandato que exerce no Senado Federal - trazendo contribuições as mais valiosas para a solução do problema
de combustível no Brasil. Recentemente, estive nos Estados Unidos e, conversando não somente com políticos e parlarmentares mas, também, com técnicos, senti o quanto eles desejavam saber como conseguimos transformar o álcool em combustível para carros. O interesse despertado lã, por incrível que
pareça, é maior do que o interesse despertado aqui em nossa terra, porque,
como disse V. Ex•, não há por parte do Governo os recursos necessários às
pesquisas para melhorar a cada dia este produto. O brasileiro assistiu o auge
das esperanças no álcool e, hoje, vemos o desespero daqueles que utilizam
este produto para se ver livre dele e voltar à gasolina. Por quê? Porque os ini~
migas da nossa criação lutam a cada dia para desmoralizar, usando para isso
todos os processos, quer de financiamento, quer de descrédito, quer das ações
mais mesquinhas, inclusive misturando a ãgua ao álcool, o álcool à gasolina,
sem que os que compram o produto saibam até quando o Governo, responsá~
vel pelo programa tão brilhante, ponha termo a todos esses desmandos. Parti~
cipo disso, não falo como curioso.
O SR. ALBERTO SILVA - Fala como Engenheiro.
O Sr. Alexandre Costa- Falo como técnico, como V. Ex•, de gabarito
nacional.
O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado.
O Sr. Alexandre Costa- que ocupa a tribuna na tarde de hoje para dar
aula sobre combustivel. Desejo - e o meu desejo deve ser também o desejo
de todos os brasileiros- ver concretizada amanhã não somente o álcool, que
caminha devagar, mas todas essas contribuições que V. Ex• traz hoje, para se
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obter o óleo diesel, que é o nosso- grande problema, para solucionar de vez
por todas grande parte da inflação, e facilitar a aquisiçãO do combustível de
que tanto necessitamos.
O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador
Alexandre Costa, muito agradecido pelas palavras elogiosas e pela contribuição valiosa que suas inteligentes e brilhantes palavras trouxeram ao meu
discurso.
Contin-uo, Sr. Presidente, dizendo que o Nordeste poderia realmente
contribuir com essas soma respeitável para a economia nacional se utilizássemos sua riqueza nessa planta que é um invasor e que constitui um desastre
para quem planta e que, na verdade, é uma riqueza que a natureza deu ao
Nordeste e ao Brasil.

O Sr. Agenor Maria -

Permite V. Ex" um aparte?

O SR. ALBERTO SILVA -

Com prazer.

O Sr. Agenor Maria- Senador Alberto Silva, V. Ex" falou que na floresta amazôni~a. uma das mais densas do mundo, teríamos condições de, apenas
aparando os galhos, sem erradicarmos a floresta, teríamos condições de conseguir o petróleo necessário para atendimento ~e nossas necessidades. Se temos na Amazônia rios perenes, navegáveis, e com a prática da aparação das
árvores substituiríamos as nossas necessidades de importação de petróleo.
Não sei porque o Governo· não aproveita a oportunidade e cria na Amazônia
um dispositivo que possa realmente corresponder a esse ideal de alto desenvolvimento de nossa economia. Sinceramente, acho a coisa tão simples, que
aproveito a oportunidade do meu aparte para pedir a V. Exf- que encaminhe
.esse seu discurso à Presidência da Repútlica porque, sejamos francos, se temos a mata e a prática da poda dos arbu.stos, não prejudica a árvore e satisfaz
plenamente a nossa economia, eu não sei pelo que estamos esperando.
Congratulo-me com V. Ex" e aqui deixo os meus si· ceros agradecimentos.

O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigac:v, nobre Senador Agenor
Maria, por essa valiosa contribuição de V. Ex' Realmente seria uma idéia
criar um programa dessa natureza na Amazônia.
Mas, Sr. Presidente, eu quero concluir o meu discurso dizendo o seguinte: Se nó& fôssemos utilizar metade, - agora vamos defender o N ardeste digamos três milhões de hectares de marmeleiro nativo, precisaríamos de mil
usinas de 30 mil litros/dia cada porque uma usina é considerada económica
nessa faixa de álcool ou de madeira, espalhadas pelos oito estados do Nordeste. Em um plano qüinqüenal, seriam 200 usinas por ano- perfeitamente exeqUível, e considerando que cada usina admite 5 mil empregos diretos na zona
rural do Nordeste, teriamos 1 milhão de empregos por ano ou cinco milhões
no final da execução deste plano. Isto representaria mais do que a SUDENE
pôde fazer em 20 anos, e sobretudo acabaria de uma vez por todas com a
pobreza do Nordeste.
Com efeito: os salários mais baixos que uma usina de álcool, a partir do
'marmeleiro- isso jâ foi estudado exaustivamente pelo grupo da universidade- pode oferecer Cr$ 1.000,00 por dia por família, para cortar uma tonelada de marmeleiro e levar para a usina, ou Cr$ 25.000,00 por mês, quase três
vezes o salário mínimo atual do Nordeste.
A única dúvida em um programa--dessa natureza seria: a tecnologia de
fabricação de etanol a partir de madeira é conhecida?
Hã sessenta anos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a União Soviética fabrica álcool etílico a partir de madeira, não porque ela necessite de combustível,
m~s. sim, de proteína:
Só este fato justificaria que o Brasil, país carente de alimentos, ingressasse na produção em massa de proteína, a partir do álcool de madeira.
E para que não se diga que o Brasil não domina essa tecnologia, basta visitar a uSina piloto construída pela Secretaria de Tecnblogia Industrial do Ministério da Indústria e Comércio, em Lorena, usina esta que demonstra à sociedade o caminho que devemos seguir para colocar o Brasil em posição inVejável, de maior produtor de combustível renovável do mundo.
Além disso, como afirmamos no- fOício deste pronunciamento, o único
produto de exportação que o País pode dispor, e que tem mão única, é o etanol, muito supeirór à soja e ao próprio cãfé, novamente em crise de preços internacionais, visivelmente demonstrada nesta reunião que acaba de se realizar
em Londres.
Fora disto, é assistir o que estamos assistindo: esta orgia de emprêstimos
em dólares aos Estados e Municípios. e mais a eleVação dos juros internos, na
vã tentativa de gerar os dólares que o País necessita para pagar o -petróleo importado e o sufocante serviço da dívida externa, que, a esta a1tura, já vai alcançando a casa dü{i 16 bilhões de dólares por ano.
Em lugar da simplista declaração do Ministro do Planejamento, de que
dívida não se paga, administra-se, que ele se convença, de uma vez por todas,
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que o País terá um dia que pagar esta dívida, e se não produzirmos o suficiente para isto, acabaremos inadimplentes junto aos nossos credores.
A solução, é claro, será: importar menos petróleo e produzir mais ãlcool.
Para importar menos petróleo, basta que se dêem os 300 milhões de
dólares que a PETROBRÁS necessita para mudar sua estrutura de craqueamento nas refinarias, gerando mais diesel e menos gasolina, e aí já reduziríamos em 300 mil barris/dia as necessidades de importação de petróleo.
Peço a atenção deste Flenário para estes números:
Considerando o preço do petróleo em 35 dólares o b_arril, estaríamos
economizando lO milhões de dólares por dia, ou 3,6 bilhões de dólares por
ano. Em um mês, o investimento feito nas refinarias seria pago.
Será muito difícl que a PETROBRÁS consiga produzir mais 300 mil barris/dia, em curto prazo, com o ritmo de perfurações que vem faze"ildo.
Assim, é inadmissíVel que nossa principal empresa estatal ainda esteja
protelando esta modificação, por todos os títulos, urgente e imprescindível,
para que possamos vencer a crise de energia.
Estas as mais importantes medidas que o País tem que tomar em curto
prazo, se quiser realmente economizar dólares importando menos petróleo e
gerar dólares produzindo mais álcool no País.
Esses números, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são números reais. Eu os
obtive em fonte absolutamente digna da mais completa confiança. Se nós fizéssemos como fez a Alemanha, como fez o Japão, mudássemos a estrutura
de craqueamento de nossas refinarias - nós retinamos petróleo à pressão
ambiente e o craqueamento de que eu falo ê sob pressão, chamado hidrocraqueamento - isso daria a possibilidade de se extrair, de um barril de petróleo, o máximo de diesel que se posSa, talvez atê 70%, como faz o Japãodependendo da qualidade do óleo importado-, e o mínimo de gasolina. Claro que, com esta posiçãõ, Iiós poderíamos inverter a situação existente; a economia seria mesmo de 300 mil barris/dia, se nós transformássemos todo o petróleo importado num máximo de diesel e num mínimo de gasolina.
O Sr. José Lins - V. ·Ex, me permite um aparte?
O SR. ALBERTO SILVA- Dou o aparte a V. Ex•, com todo o prazer,
nobre Senador José Lins.
O Sr. José Lins- Gostaria, nobre Senador Alberto Silva, de fazer tambêm meu o elogio de V. Ex• à equipe da Escola de Agronomia do Ceará arespeito do aproveitamento do marmeleiro. b uma riqueza que pode ser explorada no sertão; é uma planta nativa, com uma produtividade relativamente boa
e com extrema facilidade de recuperação, mesmo nos anos de inverno pequeno. Tenho conhecimento de que o trabalho da equipe da Escola de Agronomia é extraordinariamente bem conduzido, para fracionamento da energia recolhida na madeira, de modo a conseguir seu aproveitamento integral. Eles
esperam ter o apoio do Governo, para uma unidade piloto que serviria de demonstração a nível industrial. Este me parece um ponto importante. No mínimo, o marmeleiro poderá dar uma contribuição à demanda de energia, à produção de energia no País, tendo também um papel social relevante a cumprir
na nossa região. Muito obrigado a V. Exf0 SR. ALBERTO SILVA - Muito agradecido, nobre Senador José
.Lins. V. Ex• é um incansáyel batalhador pela solução do Nordeste, como já o
provou, quer no DNOCS, quer na SUDENE. A contribuição de V. Ex• é
oportuna e muito me enche de satisfação neste discurso.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao encerrar este discurso, faço daqui um
apelo ao eminente Presidente da República em exercício, o Engenheiro Aureliano Chaves, formado na mesma Escola de Engenharia que eu, no sentido de
fazer chegar 300 milhões de dólares à PEBROBRÁS e uma determinação
para que ela use este dinheiro e modifique com urgência suas refinarias, no
sentido de produzir o máximo de diesel e o mínimo de gasolina com o mesmo
volume de petróleo bruto processado.
Só assim teremos economia real de petróleo impor~ado, sem prejudicar o
desenvolvimento do País com estes absurdos e freqüentes aumentos internos
do preço dos combustíveis.
Ao Ministro Camilo Penmi os meus cumprimentOs e-illinha solidariedade pela firmeza e entusiasmo com que defende o PROÁLCOOL, a mais eficaz
arma de que dispomos para gerar os dólares que necessitamos, dando emprego a mais de 400.000 brasileiros.
Era o que tinha a dizer,,Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Seuador Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana.
O Sr. Bernardino Viana- Sr. Presidente, falarei amanhã. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Senador Bernardino Viana desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR- NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Quando se comemora o Dia do FuncionáriO-; q-ueremos-levar a essa classe, de cuja presença depende o funcionaiTICritO harmônico da máquina doEstado, as nossas efusivas c-ongratulações, além da promessa de continuar exer~
citando, com o maior empenho, a tarefa de defender, nesta tribuna, os seus
direitos, propugnanC ': pelo respeito aos seus interesses, também em nome da
própria harmonia social.
No contexto geral das profissões, no Estado moderno, caracteriza-se esta
classe pelo fato de, embora podendo organizar-se em associações, não poder
exercitar o direito de greve. Essa diminuição de instrumentos legais para convalidar o exercício de direitos impostergâveis faz com que o funcionalismo
público se organize para influir politicamente, obtendo, nos mandatários do
povo, seus advogados naturais.
Quando tramita, no Congresso Nacional, propOsição de interesse dos
servidores públicos, não faltam, nas comissões técnicas e no Plenário, da Câmara e do Senado, vozes que se levantam para sustentar as reivindic~ções do
funcionalismo, nem sempre tratado como verdadeiros servidores da Nação,
das mais humildes às mais destacadas funções.
Entretanto, apesar do nosso esforço, porque o atual regime político reduziu a iniciativa do Poder Legislativo, não podemos criar nada, em beneficio
do funcíonalisnio, mas, pura e siniplesmente, emendando projetas do Executivo, ampliar direitos e propor vantagens reclamadas, com justiça, pela sacrificada classe.
Não temos faltado a essa tarefa. Sobretudo grande número dos nossos
pronunciamentos decorre do atendimento a reclamações procedentes do funcionalismo como, por exemplo, o direito ao 139 salârio, jâ adjudicado a servidores públicos contratados pelo regime da CLT.
Aqui lutamos para a contagem, pelo servidor público, do tempo de serviço nas empresas privadas; aqui propugnamos pela gratificação de nível universitário; aqui sustentamos, também, que salário não ê renda e, por isso mesmo, os servidores públicos devem ser isentos desse tributo, quando, na prática, são descontados na fonte.
Continuaremos lutando em defesa das posições conquistadas, buscando
obter novas e justas vantagens para a classe, acreditando que esta ação vigilante será a melhor homenagem que lhes podemos prestar permanentemente,
com o mesmo entusiasmo com que saudamos, nesta data, o funcionalismo
público brasileiro.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
ISENÇÃO DE !CM PARA OS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJElROS
Temos recebido inúmeras manifestações de apoio ao Projeto de Lei do
Senado n9 259, de 1981-Complementar, de nossa autoria, que "isenta do Imposto sobre CirCUlação de Mercadorias (!CM) os produtos hortifrutigranjeiros", as quais encaminhamos às comissões técnicas da Casa.
Agradecendo a todos, gostaríarn0s de ressaltar o apoio do Sr. Américo
Utumi, Diretor-Superintendente da Cooperativa Agrícola de Cotia, com
8.500 famílias cooperadas, e Presidente da Organização das Cooperativas do
Estac;io de São Paulo, além de transcrever na íntegra o docum_ento firmado
pelo Sr. Guenitíro Nacazawa, Diretor-Presidente da Cooperativa Central
Agrícola Sul-Brasil, de São Paulo:
Exm• Sr.
Franco Montoro
Digníssimo Senador
Sirvo-me deste ensejo pãra apresentã.r, como -presidente da
Cooperativa Central Agrícola Sul-Bra"sil e em -nome de suas 6.500
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famílias associadas, o mais profundo agradecimento pela propositura junto ao Congresso Nacional do projeto de lei complement;u que
viSa isentar-a incídência do ICM sobre os produtos hortifrutigranM
jeiros.
Trazemos aqui o nosso pleno apoio a esse projeto, de relevante
valor social, e fazemos votos para que a medida proposta seja aprovada pelo Congresso Nacional, valendo-se da larga influência de S.
Ex•
Todos os anos, tanto os produtores hortifrutigranjeiros, como
as cooperativas agrícolas, que representam os agricultores, vivem
um clima de intranqUilidade, temendo pela volta da incidência do
JCM a qualquer momento. Para solucionar essa situação dos agricultores, não há outra alternativa senão declarar em texto complementar à Constítuição Federal.
O ilustre deputado estadual, Sr. Goro H ama, conhecedor profundo da situação crítica dos lavradores, sugeriu à S. Ex• essa forma
de solução que, felizmente, mereceu a sua atenção e que foi levada
ao Congresso Nacional. Acreditamos que a forma sugerida é das
mais oportunas para a solução do problema.
Os produtores hortifrutigranjeiros enfrentam atualmente situação difícil pelos sucessivos aumentos do custo de produção. Se
fossem ainda onerados_ pela tributação do ICM, muitos não resistiram à sobrecarga e abandonariam a lavoura para vir à cidade, aumentando, ainda mais, o êxodo rural, e outros passariam a reduzir a
sua área de cultura.
Embora seja necessário alto inVestimento para a sua produção,
os produtos hortifrutigranjeiros são perecíveis, sem possibilidade de
armazenamento. Isso faz com que, no caso de superprodução sofram grande aviltamento e sejam comercializados a preços irri~
sórios. Como exemplo, podemos citar o caso da cebola, neste ano.
Outro exemplo é o ovo, que, desde meados do ano passado até hoje,
apresenta a cotação inferior ao custo de produção,
Outro aspecto que devemos chamar a atenção do ilustre senador é quanto ao elevado índice de sonegação de imposto, sem a devida extração da nota fiscal, com argumentos de se tratar de produtos altamente perecíveis.
Na comercialização do CEAGESP de São Paulo, dizem que a
transação feita com a emissão honesta da nota fiscal, que serve de
bãse para tributaÇão, representa apenas a quarta parte do total.
Entretanto, as cooperativas agrícolas bem organizadas como a
de Cotia e Sul-Brasil não podem recorrer a essa prática de sonegação.
se retornar a tributação do ICM sobre a emissão de nota fiscal,
acontecerá a mesma situação observada como FUNRURAL, pois
apenas os lavradores cooperativados pagarão o tributo e os demais
recolherão a parcela mínima. Portanto, se pagarem ICM além de
FUNRURAL sobre a Nota Fiscal, a condição dos cooperados ficará desfavorável e reduzirá acentuadamente o número de cooperados
que consignam a sua produção a cooperativas bem organizadas.
Destarte, cairá o movimento das cooperativas administradas honestamente, e com isso causarão sérios problemas para a sua manutenção.
Poderia pensar-se em aumentar o rigor na fiscalização, mas o
problema do suborno não pode ser esquecido, o que torna inviável a
prática de saneamento contra a sonegação.
Dados os aspectos que acabamos de expor, apoiamos plenamente e solicitamos a S. Ex• para que seja declarada em texto complementar à Constituição Federal a isenção do ICM sobre. produtos
hortifrutigranjeiros, que são extremamente perecíveis.
São essas as palavras de agradecimento e solicitação que deseM
jamos apresentar ao nosso Ilustre Senador Sr. Franco Montara, defensor incansável em causa do povo, que mais uma vez demostra o
espírito de solidariedade, encaminhando ao Congresso Nacional o
projeto de lei que ampara os heróis anôminos, que lutam de sol a
sol: os nossos lavradores.
São Paulo, 26 de outubro de 1981.
Era ~~-que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Cultuamos hoje, d6solados, a inemória de um- grande homem público:
Negrão de Lima, que aos oitenta ~mos morre depois de dedicar uma vida a
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serviço do País. O mais carioca dos mineiros, como gostava de ser chamado,
desempenhou na História contemporânea brasileira, a partir de 30, os mais
destacados papéis, desde quando, menino ainda, deixou seu pequeno Nepomuceno, no interior de Minas, onde nasceu, a 24 de agosto de 1901, e se transferiu para Belo Horizonte, formando-se em Direito e exercendo o jorn:ilismo
no Diárlo de Minas, com talento e brilhantismo.
Jornalismo e política são carreiras afins, principalmente em Minas, e o
jovem Negrão de Lima, empolgado como outros pela efervescência dos acontecimentos políticos que antecederam a Revolução de 30, adere ao movimento ao lado do Presidente Antônio Carlos.
Vitoriosa a Revolução, o Embaixador Francisco Negrão de Lima irá, até
aposentar-se da política, após deixar o -Governo da Guanabara no início dos
anos 70, se constituir numa figura da mais alta expressão do cenãrio polítiCo
nacional, presente em todos os grandes eventos históricos da Segunda República, desde quando assumiu o cargo de oficial de Gabinete do Secretário
do Interior de Minas, Sandoval Azevedo.
Sua carreira marcou a -vida republicana: revolucionário de 30, constituinte de 34, articulador de Vargas nos preparativos da implantação do Estado Novo, chefe de Gabinete do Ministro da Justiça, Dr. Francisco Campos,
Embaixador do Brasil na Venezuela, Paraguai e Bélgica durante a guerra.
Redrmocratizado o País em 1945, volta ao Brasil para fundar, com outros companheiros ilustres, o PDS - Partido Social Democrático. Lídimo representante da escola pessedista mineira-equilibrada, extremamente habilidoso e com vocação irresistível para o poder- Negrão de Lima compõe-se com
uma plêiade extraordinária de personalidades políticas que dominaram a Segunda República: Juscelino Kubitschek, Gustavo Capanema, Benedito Valadares, José Mar_ia Alkimin, Ovídio de Abreu, Daniel de Carvalho, Israel Pinheiro e Tancredo Neves,
Ei-lo já em 1947, como Secretário de Administração da Prefeitura do
Distrito Federal. Com a volta de Getúlio Vargas, de quem era amigo particular, este o nomeia Ministro da Justiça até 1953.
No Governo de Juscelino Kubitschek exerce vários e importantes cargos: Prefeito do Rio de Janeiro, Ministrq das Relações Exteriores, Embaixador do Brasil em Portugal. posto em que foi conservado pelos Presidentes Jânio Quadros e João Goulart.
Retornando pouco antes do Movimento Militar de 64, engaja-se na campanha de Juscelino Kubitschek à Presidência.
Cassado este ilustre brasileiro, o nome de Negrão de Lima aflora, naturalmente, para disputar à governança da Guanabara. liderando uma grande
frente popular, e pelo voto direto chega ao Governo.
Realizou expressiva obra administrativa no Rio, entre outras a reurbanização de Copacabana, construção de túneis eviadutos para facilitar o sistema
viário, a expansão da Barra da Tijuca e o início do Metró.
O mineiro de Nepomuceno tornara-se, de fato, o Governador competente e querido dos cariocas.
Dele disse Afonso Arinos, homem de sua geração e seu adversário político: "Foi um político de uma grande geração de políticos".
Homem vocacionado para a política, prOvinha de ilustre família mineira,
onde ponteou seu irmão Otacílio Negrão de Lima, de serviços públicos relevantes a Minas, tendo sido, juntamente com Juscelino Kubitschek, um dos
mais destacados e dinâmicos prêfeitos de Belo Horizonte, e também seu irmão Jair Negrão de Lima, figura de elevado espírito público, presente em todos os movimentos em que envolvem os maiores interesses e causas de nosso
Estado, e que não faltou ao seu compromisso democrático para com Mfnas
em 1974, quando, ao meu lado, numa hora difícil para a vida institucional da
Nação, disputou a suplência de senatoria em rememorável campanha cívica,
percorrendo e pregando o estado de direíto e- as liberdades do cidadão por
toda Minas.
_____ _
A família Negrão de Lima insere-se no c"ontexto maior de nossa história
republicana, com exemplo de civismo, de amor à coisa pública e de folha de
serviços ineStimáveis à Pátria.
Perde Minas um dos seus mais expressivos filhos. A Nação lutuosa
rende-lhe as devidas e merecidas homenagens. Do Senado Federal, presto-lhe
este tributo com profundO respeito.
Hélio Fernandes diz que "com a morte de Negrão de Lima não desaparece apenas um homem. V'ai com ele tambêm uma· fase importante da v_ida
brasileira, da qual, não hã dúvida nenhuma, ele foi urii dos personagens mais
importantes". (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte foi criada com o
nome de Corpo Policial da Província, pela Resolução de 27 de junho de 1834,
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em mensagem dirigida ao Conselho do Governo pelo Presidente Basílío Quaresma Torfeão, da Província do Rio Grande do Norte.
Apesar de haver sido criada no ano de 1834, somente em Resolução n9
26, de 4 de novembro de 1836, assinada pelo Dr. João Ferreira de Aguiar,
veio a ser organizado definitivamente o Corpo Policial e lixado em 70 homens. Daí ser o dia 4 de novembro, a data em que se comemora o aniversário
de criação desta Organização Policial Militar.
Com esse efetivo de 70 homens, o Corpo Policial começou logo a fazer o
servíçC) de policiamento; desde a capital até os mais longínquos recantos do
interior, tarefa que precipuamente tem conservado até os nossos dias. Suas
atividades, de montenedora da o'rdem e sossego públicos, sempre tem sabido
desmepenhar com denodo e bravura o que contribui para conquistar a simpatia e confiança da gente potiguar.
Em seus 145 anos de existência, foram notáveis as sucessivas denominações por que tem passado, ditadas não só pelas mutações que se têm efetuado em seu efetivo mas, principalmente, por motivos de ordem legal. Do primitivo nome de Corpo Policial, passou a denominar-se de Companhia de
Polícia, até 1866; Corpo de Polícia, até 1892; Corpo Militar de Segurança, até_
1894, já então com um efetivo de 3 (três) Companhias; Batalhão de Segurança, até janeiro de 1923; a partir de fevereiro de 1923 e, pela primeira vez,
passou à denominação de Polícia Militar, conservada até 1936, quando lht:
veio o nome de Força Pública Militar; em 1940, passa a ser Força ·Policial,
cujo nome é substituído, em 1947, pelo de Polícia Militar, que até hoje conserva.
A partir de 1924, começa a corporação a projetar-se além fronteiras do
Estado quando teve de enfrentar tropas expedicionárias, com efetivos normais de uma companhia, que foram enviados para outras unidades da federção, com a missão de colaborar no resbdecimento da ordem: legal do País.
Naquele ano esteve no sertão maranhense, dando combate aos rebddes da
"Coluna Prestes'".
Em 1930, marchou juntamente com o 29• BC (do Exército), na época sediado em Natal, integrando uma Coluna Revolucionária que foi até Salvador, Bahta.
--Em 1931, seguia para o Recife, Pernambuco, para auxiliar no restabelecimento da ordem legal naquela cidade, que se achava abalada por uma revolta e, finalmente, no ano e 1932, esteve no Estado lie São Paulo, dando
combate à chamada "Revolução Constitucionalista", Tanto no Estado do
Maranhão corno no de São Paulo, onde a luta exigiu empenho e sacrificou
várias vidas, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte deu provas sobejas de
coragem e civismo, cujo exemplo dado por ela no passado leva-nos a acreditar no presente e ter confiança no futuro.
Na defesa do rincão potiguar, é insofismável a bravura da m. ~sa milícia,
desde o empenho _no combate ao cangaceirismo, do litoral ao hi. terland do
Estado, até os lances heróicos no combate à Intentona Comunis:a de 1935,
qüando a Corporação escreveu a sua página de maior ressonánciJ. histórica,
ao enfrentar, com um efetivo de 60 homens, durante 19 Hvras de combate, os
revoltosos comunistas daquele ano, em Natal, que atacaram o quartel, com
sede de domfnio e de sangue.
Na hora em que toda a Nação vive intensamente sob a égide do desenvolvimento, garantia e paz da estabilidade social, a Polícia Militar do Rio
Grande do Norte não poderia ficar à margem desse processo renovador.
Num esforço ingente, a Polícia Militar tem procurado acompanhar as
transformações sócio-econômicas de nossa sociedade, capacitando seu_s homens e aperfeiçoaando seus meios. Hoje, ela conta com inovações (que acredenciam junto aos órgãos públicos) como a Rádiopatrulha, Cia. de Trânsito,
Corpo de Bombeiros (este, com equipamento ultramoderno adquirido diretamente da Alemanha) e a _Companhia de Choque, encarregada da Guarda de
Honra a autoridades que Visitam o Governo do Estado.
Assim, ao longo dos seus 145 anos de existência que marcaram etapas,
períodos, conquistas e até experiências dolorosas, a Polícia Militar do Rio
Grande do Norte tem sido e será uma vigilante na salvaguarda da ordem e
tranqUilidade do solo e do povo potiguar.
Atualmente, é Comandante da Polícia Militar do RhJ Grande do Norte,
e Cel. EB de Engenharia do Quadro de Estado-Maior, Sosígenes Andrade de
Araújo, filho de ex-Comandante da Corporação, Cel. PM Solon Andrade de
Araújo. (Muito bem.')
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Sr. Franco Montoro enviou à
Mesa projeto cuja tramitação, de acordo com o disposto no art. 259, item 3,
a, do Regimento Interno, deve ter início na }iora do Expediente.
A proposição será oportunamente anunciada.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
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para a extraordinária das 18 horas e 30 minutos de hoje, já convocada, a seguinte

Catarina, a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

ORDEM DO DIA

6

Discussão, em turno único, da redação final (ofere-cida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n•LO!O, de 198!) do Projeto de Resolução n• 205, de
1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André, Estado se São
Paulo, 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
d1vida consolidada.
2
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n"' 1.009, de 1981) do Projeto de Resolução n"' 7, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 3 I .756.725,00 (trinta e um milliões, setecentoS e-cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
3

Discussão, em turno único, da redaÇâo-fíi1il (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n"' 1.014, de 1981) do Projeto de Resolução n"' 8, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municfpal de Franca, Estado de São Paulo, 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.
4

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n• 1.015, de 1981) do Projeto de Resolução n• 64, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba, Estado de São Paulo, 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.
5

Discussão, em tU:rno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n• 1.01 I, de 198!) do Projeto de Resolução n' 68, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis, E'stado de Santa

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu parecer n"' 1.012, de 1981) do Projeto de Resolução n"' 84, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal, Estado do Pará, 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.
7

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
redação em seu Parecer n"' 1.013, de 1981) do Projeto de Resolução n9 91, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, a
elevar em Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
8

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 284, de
1981, de autoria do Senador Aloysio Chaves, que altera a diretriz da Rodovia
BR-222, integrante do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei no 5.917,
de !O de setembro de !973, tendo
PARECERES, sob nos 928 e 929, de !98!, das Comissões:
-de Constituir;ào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. favoráveL
9

Discussão, em primeiro- turno,- do Projeto de Lei do Senado n9 13, de
1979, do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposen~
tadoria especial para o comerciário, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 81 I a 814, de !98!, das Comissões:

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislacão Social,- favorável;
- de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)

ATA DA 192~ SESSÃO, EM 29 DE OUTUBRO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDf:NCIA DO SR. PASSOS PÔRTO
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Micbiles- Raimundo Parente- Gabriel Hermes -Alexandre Costa - Alberto Silva - Bernardino
Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto -José Uns- Mauro BenevidesAgenor Maria- Dinarte Mariz- Martins Filho -Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Gilvan Rocha- Passos Pôrto- Dirceu
Cardoso- João Calmon- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Itamar Franco- José Caixeta- Benedito Canelas- Vicente Vuolo - José Fragelli - Mendes Canale - Leite Chaves - 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.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretário.

Justificação
Revogando o art. 5&'6 da CLT, como aqui proposto, estaremos
eli!Ill.inando a odiosa discriminação nele consignada e, assim. reconhecendo aOS se!iVi'dores públicos em gerai o direit-o de se org::mi!i:arem em slndicatos, tudo ronsoante a Convenção 87, da orr.
Quem o sugere e está sendo atendido através da a.pre.Eentação
do presente 1pü'Ojeto é o Sindicato dos 'J;'rabalhadores Rurais de
Jaboticabal, SP, assim como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Ar:araquaxa. mesmo Estatlo.
8a1a das Sessões, 29 de outuobro de 1981. -

DEORETO-LEl! N. 0 5.45~, DE 1. 0 DE MAIO DE 1013

Aprova a Consolidação da."i Leis do Trabalho.

. ................... -.... ............... ........... ....... .
~

Ê lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO No 324, DE 1981
Revo~

dispositivo da vigente Consolidaç:ão das Leis

do Trabalho.

O Congresso Nacional decr<>ta:
Art, 1.0 Jl: revogado o art. 566 da OOllSO!Idação das Leis do
Tra.balho.
Ant. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data. de sua puoblleação.

l\lelson Carneiro.

LEGISLAÇAO CITADA

~

~

.AI>t- 566. Não''.poc!em sindicalizar-Se os servidores do Estado
·e os das ln.Ut;ulções paraestatais.

Parágrafo único. ~clnem-se da proibição constant~ d~te
artigo os empregados <las soci~dades de ec<momia mista e das
fundações criadas ou mantlidas pelo Poder Público da União, dos
Est;a;dos e Municípios.
r As Com.iss6es de Constil-uiçéio e Justiça e de Legislaç!io Social.)
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto lido será publicado e
remetido Us comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 1.010, de I98I) do Projeto de
Resolução nll 205, de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Santo André, Estado de São Paulo, 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.
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
Redaçào final do Projeto de Resolução n'? 205, de 1980
VI~

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1981

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André, Estado de São
Paulo, a elevar em CrS 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o
montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1., Ê a Prefeitura Municipal de Santo André, Estado de São Paulo,
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, -de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mii, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos)
o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à aquisição c urbanização de áreas, Programa PROFILURB; e financiamento de infra-esturura geral, infra-estrutura de serviços industriais de utilidade pública e equipamentos comunitários públicos, Programa FINC e FlNEC, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 2:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 l.009, de 1981) do Projeto de
Resolução n9 7, de !981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 31.756.725,00
(trinta e um milhões, setecentOs cinqUenta e seis mil, setecentos e
vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Ein 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 rnatéria vai à promulgação.

e

E a seguinte a redacão final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n9 7, de 1981.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
, Presidente, promulgo a seguinte
VI, da Constituição, e eu,
RESOLUÇÃO N•
, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Muncipal de Coqueiral, Estado de Minas
Gerais, 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.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Mllnícipã! de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de II de outubro ci~ 1976, do
Senado Federal, autorizada 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, a fim de que possa contratar emprésti-
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mos, no valor global acima mencionado, junto á Caixa Económica do Estado
de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional
da Habitação- BNH, destinados à construção de 150 (cento e cinqüenta)
unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infraestrutura necessárias, naquele M unic1pio, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 3:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n• 1.014, de 1981), do Projeto de
Resolução n9 8, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Franca, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 29.272.025,36 (vinte e
nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e
tritan e seis centavos) 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 n'i' 8, de 1918.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
Presidente, promulgo a seguinte
VI, da Constituição, e eu,
RESOLUÇÃO N•

, DE 1981

Autoriza a Prefeitura Municipal de Franca, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 29.27.025,36 (vinte e nove molhões, duzentos e se~
tenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. J9 E a Prefeitura Municipal de Franca, Estado de São Paulo, nos
termos do art. 29 da Resolução n<? 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado de São PaulO ~.A .• este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da HabitaçãO~- BNH, destinado ao financiamento de lotes urbanizados, Programa PROFILURB, e urbanização t:: aquisi.;;;:ão de equipamentos comunitários de conjuntos habitacionais. Programa FINCjFINEC, naquele Município, obedecidas as condições
a_dmitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 4:

Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela
Comissão de Rcdação em seu Parecer n9 1.015, de 1981 ), do Projeto
de Resolução n<? 64, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de
ltatiba, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco m11, novecentos e oito
cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redaçào fmal. (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 -64, de 1981.
Faço saber que o Senador Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
, Presidente, promulgo a se·
VI, da Constituição, e eu,
guinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1981

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba, Estado de São Pau~
lo, a elevar em CrS 40.9?.5.908,72 (quarenta milhões, novecentos e
cinqüenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ê a Prefeitura MunicipriJ de Itatiba, Estado de São Paulo, nos
termos do art. 2~' da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
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Federal, autorizada 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, a fim de que possa contratar
um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinado à execução de obras de infra-estrutura em empreendimentos
habitacionais, dentro dos Programas FINCfFIEGE e FINCE(FISIP, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central doBrasil no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 5:

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela comissão de redação em seu parecer n"' 1.011, de 1981}, do projeto de
resolução_n9 68, de 1981, que autoriza a prefeitura mUnicipal de Florianópolis, estado de Santa Catarina, a-elevar em Cr$ 48.600.000,00
(quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, ieclaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação firial é considerada definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria ·vai à promulgação.

E a seguinte a redação final aprovada

ral, autorizada 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, a fim de que possa contratar
uma operação de empréstimo de igual valor junto ao Banco da Amazônia
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinada à execução do Projeto CURA- Ãrea Saudade, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil
no respectivo processo.
Art. 29

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela comissão de redação em seu parecer n9 1.013, de 1981}, do projeto de
resolução n~' 91, de 1981, que autoriza a prefeitura municipal de Balsas, Estado do Maranhão, a elevar em Cri 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil 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 68, de 1981.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, c eu
, Presidente, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO N• , DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina, a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. !9 É a Prefeitura Municipal de Floríanópolis, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93,, de 11 de oUtubro de 1976, 4o
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implantação de uma creche, um
centro de formação de menor, 3 (três) postos médico-odontológicos e reforma de II (onze) escolas de !9 grau, naquela Capital, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Passos Porto) -

item 6:

Discussão, _em turno único, da redação final (oferecida pela comissão de redação em seu parecer n9 1.012, de 1981), do Projeto de
Resolução n~' 34, de 1981, que autoriza a prefeitura municipal de
Castanhal, Estado o Parã, a elevar em CrS 149.750.046,57 (cento e
quarenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta mil, quarenta e seis
cruzeiros e cinqüenta e sete centvaos) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação finãl. (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 â promulgação.

E a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n9 84, de 1981.

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO 1';19 , DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal, Estado do Pará, a
ele,·ar 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.

O Senado Federal resolve:
Art. {9 É a Prefeitura Municipal de Castanhal, Estado do Pará, nos termos do art. 2~> da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede~

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 7:

Redação final do Projeto de Resolução n"' 91, de 1981.

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 Balsas, Estado do Maranhão, a elevar em Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e
dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. )9 E a Prefeitura Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, nos
termos do art. 2~' da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976; do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e
vinte e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à construção de mercado público, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil
no respectivo processo.
Art. 29

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 8:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9
284, d6 1981, de-~mtoria dO-Senador Aloysio Chaves, que altera a diretríz da rodovia BR-222, integrante do Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973, tendo
PARECERES, sob n•s 928 e 929, de 1981, das Comissõe.<·

-de ConStituição e Jus~ iça, pela constitucionalidade ejuridicidade; e
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável.
Em discussão o projeto em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discu'ti-Io, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado,
nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
O projeto vai à ComisSão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 284, de 1981
Altera a diretriz da Rodm:ia BR-222, integrante do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A diretriz da Rodovia BR-222, constante da relação descritiva
das rodovias do Sistema Rodoviário Federal - Anexo ao Plano Nacional de
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Viação, aprovado pela Lei r,<;> 5.917, de 10 de~setembro de 1973- passa a ter a
seguinte redação:

Pontes de Passagem

BR

Unidades

Extensão

da

(Km)

Federação

222

Art. 2<;>
Art. J<.>

Fortaleza-PiripíriItapecuru MirimSanta lnês-Açailândia-Vila Felinto
Milller-Marabá-Entrancamento BR-158

Superposição
BRKm

010-74

CE-PI-

1.507
MA-PA

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 9:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'il
l3, de 1979, do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o comerciârio, na forma que
especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciona1idade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável;
-de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores
Bernardino Viana e José Fragelli.
Em discussão o projeto em primeiro turno.

O Sr. Mauro Benevides- Peço a palavra, Sr. Presidente, para discutír.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, para discutir o prOjeto.
O SR. MAURO BENEVIDES (Para discutir o projeto. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na véspera do dia dedicado ao Comerciário, o Senado Federal discute,
na presente sessão, projeto de lei de rriiillii:i autoria que estabelece a concessão
de aposent;;tdoria especial para o Comerciário brasileiro.
Essa proposição tramita nesta Casa Legislativa desde 13 de março de
1979, tendo sido apreciada pelas Comissões de Constituição e Justiça, Legislação Social, Saúde e Finanças, todas se manifestando favoravelmente ao seu
acolhimento por parte do Congresso Nacional.
Nos termos do projeto; ao comerciário que contar o mínimo de 60 contribuições à Previdência Social, será concedida aposentadoria especial aos 30
anos de serviço, se do sexo rnasculino;·e aos 25, se do feminino.
De todos os recantos do País temos-recebido, Sr. Presidente, as mais significativas demonstrações de apoio e solidariedade á nossa iniciativa. São sindicatos de comerciãrios, são federações, é a própria Confederação dos Empregados de Comércio que têm se dirigido não apenas a mim, autor do projeto, mas igualmente às Lideranças das duas CaSas do Parlamento brasileiro,
reclamando uma tramitação mais célere, a fim de que, no menor espaço de
tempo possível, possa ser concretizada essa velha aspiração dos que labutam
no comércio brasileiro.
No momento em que se discute a matéria no plenário do &:nado Federal, desejo conclamar as Lideranças do Partido Democrático Social, do Partido Popular, aqueles companheiros que ainda não se filiaram e mais especificamente ao Senador Dirceu Cardoso e aos companheiros de Partido que sintonizam com a nossa causa, no sentido_ de que ofereçam a este projeto o nosso
apoio firme ·e decidido a fim de que, na próxima oportunidade, seja encaminhado ao exame da Câmara dos Deputados, e logo a seguir à sanção do Senhor Presidente da República.
O Sr. Humberto Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES Humberto Lucena.

Com todo prazer, nobre Senador

O Sr. Humberto Lucena - Tive o prazer de ser o Relator dessa matéria
na Comissão de Legislação Social, onde o ineu ponto de vista foi acolhido
por unanimidade, no sentido da aprovação do projeto de iniciativa de V. Ext-,
que vem ao encontro de uma velha aspiração da classe dos comerciârios, que
há muito tempo propugna pela diminuição do seu tempo de aposentadoria.
V. Ex• receba portanto, não só o meu apoio, como Relator do seu projeto,
mas também o da Bancada do PMDB no Senado Federal.
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O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, nobre Líder
Humberto Lucena, que teve uma participação saliente nessa luta em favor do
comer_clário brasileiro, como Relator que foi, na Comissão de Legislação Social, dessa importante propof>íção, convindo destacar, no seu brilhante parecer, este trecho que agora se insere também na discussão da matéria.
Diz V. Ex~ à altura do seu parecer:
""Esta, à unanimidade, pronunciou-se, finalmente, quanto- ao
aspecto jurídico-constitucional da propositura, por sua aprovação.
Reconhecemos a procedência do projeto, entendendo ser oportuno e justo.
Os reflexos sociais do diploma legal consecutivo serão de logo
sentidos."
Acredito que V. Ex• receberá da classe comerciária do seu Estado, o tes~
temunho de reconhecimento por essa participação, indiscutivelmente salien~
te, para viabilizar-se uma iniciativa que há três anos aguardava uma manifes~
tação decisíVa do Plenário do Senado Federal.
Sr. Presidente. aqui fica o nosso apelo direcionado às demais Lideranças
desta Casa c da outra Casa do Congresso Nacional e, em última instância, ao
próprio Presidente da República que, certamente, não se negarâ a sancionar
este projeto, fazendo-o vigorar no menor espaço de tempo possível.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Continua em discussão o proje~
to. (Pausa.}
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, fica adiÇida a votação do projeto, por falta de
quornm.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Será festejado amanhã o Dia do Comerciário e, na oportunidade de
felicitá-los desta tribuna, venho, neste momento, levar-lhes, a quantos exer~
cem atividades mercantis, como empregados, em todo o País, as minhas efusi~
vas congratulações.
Trata-se, na verdade, de uma das mais antigas pro~ssões, e, no Brasil,
por intermédio da '"Fênis Caixeiral", ainda no Império e, mais ativamente, de
múltiplas associações dos empregados do comércio, têm eles participado da
nossa luta pelo desenvolvimento, numa atividade que continua a ganhar em
importãricia no mUndo moderno, principalmente na sociedade capitalista,
baseada na livre empresa.
Na minha mocidade, quando ainda não se inaugurara, no País, a legislação trabalhista e sequer existia o Ministério do Trabalho, quando vivíamos
incipiente sindicalismo, eram os comerciários a classe profissional maiS orga~
nizada, participando ativamente das atividades políticas, mas, sobretudo, defendendo, nas famosas '"União Caixeirais'', aquelas reivindicações legítimas
dos trabalhadores. jã estão apoiadas pela Organização Internacional do Tra~
balho, mas não presentes ao nosso direito legislado.
FOram os comerciários os maiores incentivadores, no País, da criação
das Escolas de Comércio, de auxiliares de Contabilidade e de Contadores, em
nível de segundo grau, especializando a mão-de-obra, no setor organizacional
das atividades mercantis. Posteriormente, foram os comerciârios os primeiros
alunos das Faculdades de Economia, dos cursos de Contabilidade e Ciências
Atuariais e dos Cursos de Administiação, conquistando o nível superior.
Temos. na -profissão de contabilista, uma das mais antigas, de nível técnico, depois universitário, Organizadas no País, com uma deCisiva partiCipação
no nosso desenvolvimento cultural e econômico. Compunham-se, quase sempre, antigos comerciários, interessados o próprio aprimoranlento profissional.
A profissão de comerciârio é uma das mais penosas que conhecemos.
Oito horas de trabalho, por trâs de um balcão ou de uma caixa registradora, lidando com números, pesos e medidas, sempre errando contra si mesmo, pois "'o freguês não perde a razão" e ~•o chefe não pode perder", é nessa
dura experiência da provaÇão diária que esse profissional se capacita.dia a
dia, buscando, nas mais das vezes- quando não se eleva à gerência ou à condição de sócio de trabalho na firma -ampliar seus conhecimentos, nas escolas especializadas.
Ao congratular-me, neste momento, com os comerciârios brasileiros,
desejando-lhes a permanente preservação dos seus direitos e a felicidade pessoal de cada um.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (AJuito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais havendo que tratar.
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
ODREI\1 DO DIA

•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 n<? 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo),
que autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões
de dólares americanos), destinado ao Programa de Investimentos do Estado,
tendo
PARECERES. sob n's 362. 663. 664 e 987. de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça -J? pronunciâinenio: pela constitucionalidade c juridicidadc, com voto vencido do Senadur_Hugo Ramos; 2? pronunciamento: favorável à _emenda n9 I da Comissão de Finanças, com voto vencido,
em separado, do Senador Mendes Canale; e
-de Finanças- 2? pronunciamento (em virtude de documentação anexada): apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Fragel\i, Affonso Camargo e Pedro Simon; 3P pronunciamento: ratificando
parecer anterior, com voto vencido dos Senadores José Fragelli, Saldanha
Derzi e Affonso Camargo.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
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 Munidpios, favOráveL
3
Votação. cm turno único, do Projeto. de Resolução n9 5, de 1981 (apresentado pel:.1 Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 15, de
1981 ), quC autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a eleVar eln -Cf$
3l.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 Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidadt!: e
- dt• Municipios, favorável.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno 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 nos 19 c 20, de 1981, das Comissões:
- de Constituirão e Jusriça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Mllnicípios, favorável.
5

Votação, cm turno único, do Projrto 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
CrS 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos c tririta cruzeiros) o montante de sua dívida conso_lidada,
tendo
PARECERES, sob n's 280 e 281. de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
6
Votação, erri turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia coma 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 Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
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7
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 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 I? Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios. favorável.
R

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 ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
9

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.
10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econorryia cOmo_ conclusão de seu Parecer n"' 713,
de t 981 ). que autoriza o GoverÕo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ t0.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oilocentos e noventa c 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 19SI. da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade.
11

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"9 608,
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 milhõe~. cinqüenta e três mil, e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. tendo
PARECERES, sob n•s 609 e 988, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale; e
-de Economia- 2P pronunciamento (reexame solicitado em plenário):
ratificando o parecer anterior.
12

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 18, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 66, de
\981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira a elevar em
Cr$ 21.17 L150,00 (vinte e um milhões, cento c setenta e um mil e cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 67 e 68, de l98t, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; e
-de Municípios, favorável.
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 85, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 488,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar em
Cr$ 679.404.096,72 (seiscentÜ~ e setenta e nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis crUzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 489 e 490: de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
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14
Votação. cm turno único, do Projeto de Resolução no 89, de 1981 (apre·
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de sêu Parecer n9 599,
de 1981, com voto vencido, em separado, do Senador José Fragelli e voto
vencido dos Senadores Luiz Cavalcante e Alberto Silva), que autoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em Cr$
21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 600 e 601, de !98!, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de ft4uniclpios, favoráveL
15

Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n9 115, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 763, de
1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinado ao programa de investimentos
do Estado, tendo
PARECER, sob n' 764, de !98!, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
16

Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n91Q6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 690,
de 1981), que autoriza a Prefeitura MuáiCiparae Tamboril (CE). a elevar em
Cr$ 7.522.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 691 e 692, de 198!, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
17

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 110, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 732,
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (SP) 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, tendo
PARECERES, sob n's 733 e 734, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, 'pela constitucionalidade e juridicidade; e
-

de .Munidpios, favoi"ãvel.
18

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 1!2, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 738,
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura da Esiância Turístíca de Itu (SP) a elevar
em Cr$ 443.IOO.OOO,OO (quatrocentos e quarenta e três milhões e cem mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 739 e 740, de !98!, das Comissões:
- de Constituição e Justira,
- de A-funidpios, favorável.

peta constitucionalidade e iuridicidade; e
19

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 113, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 741,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) a elevar
em Cr$ 137.651.000,00 (cento e trinta e sete milhões, seiscentos e cinqUenta e
um mil cruzeiros) o montante de sua díVida co_nsolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 742 e 743, de 1981, das Comissões:
-

de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e

-

de Municípios, favorável.

20
Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9ll4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia conio coridusão de seu Parecer n9 744,
de 1981 ), que au~oriza a Prefeitura Municipal de Curitiba (PR) a el~var 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, tendo
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PARECERES, SOB N9s 745 E 746, de 1981, das Comissões:
.-.-- de Constiluição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de A1unicípios, favorável.
21

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 116, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 765,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$
4.266.593.330,50 (quatro bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e trinta cruzeiros e cinqüenta centavos) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 766, de 1981, da Comissão
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-

22

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.
23

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.
24
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 a administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS.)
25
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 N ardeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 198 L
26
Votação, em turno único, do Requerimento n'? 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgêricia, 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.

27
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 198!, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, j:>ela constitucionalidade e juridicidade, e, no
mérito, favorável; e
-

de Educação e Cultura, favorável.

28
Votação. em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nQ 117, de
1979, do Senador Jorge Ka1ume, que dispõe sobre a aplicação, como incentivo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do Imposto de Renda devido pe·
las pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob n•s 204 e 207, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
- de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador Josê
Lins;
-

de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lms; e

-

de Finanças, favorável.

29

Votaç-do, em primeiro turno, do Projeto de Leí do Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Bcncvides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o cornerciãrio, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões:

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e
-de Legislação Social, favorãvel;
-

de Sazide, favorãvel; e

-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.
30
•
Votação, em primeiro turno (apreCiaçãO preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento ln terno), 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's. 1006 de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, I pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Semidor 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 Quél-cia, 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 inconstítuCionalidade.
32

Votação, em primeiro turno (apreciação prefiininar da conStifucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado no;o 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto de
Renda o 139 salário, tendo
PARECER, sob no 64 de 1981, da Comissão

-

de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
33

Votação, em primeiro turno (apreCiação preliminar da constitucionalidade e juridicidadc, 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 constitucionalidade e juridicidade.

34
Discussão, em turno único, do Projeto· de Lei da Câmara n9 94, de 1981
- Complementar (n~? 223/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que estabelece normas gerais a serem adotadas na
organização do MinistériO PúbliCo Estadual, V.ndo
PARECERES, sob n's 998 e 999, de 1981, das Comissões;

-

de Constituição e Justiça, favorável; e

de Serviço Público, Civil, favorável, com as emendas n9s 1 e 2-CSPC; que
oferece.

35
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nç
318 de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo

.

*PARECERES, sob nos 319 e 320, de 1981, das Comissões:

-
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de Constituição e Justiça, Pela constitucionalidade e juridicidade; e

- de Municípios, 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 (Passos Pôrto) - Esta encerrada a sessão.
rLevanta-se a sessão as /8 horas e 55 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI·
RENA SESSÃO DE 23·10·81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SER!A PUBL!CADO POSTERIORMENTE:
O SR. MARCOS FREIRE- (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente , Srs. Senadores:
Asissitmos ontem, e mais do que assistimos, participamos ontem de um
espetáculo diferente: é que este Legis_l~~ivo com_portou-se como Poder daRepública. Aqui chegado em 1971, portanto, exercendo o mandato parlamentar
há 1 l anos, temíamos que daqui saíssemos sem ter a alegria e a satisfação de
ver a Casa do povo discutir e decidir como poder soberano. Podemos hoje
afirinar que sessões como aquelas de ontem engrandecem o Congresso Nacional, prestigiam a classe política, valorizam os paritdos políticos e até diríamos
mais, o partido oficial- o PDS- deveria até agradecer aos integrantes dos
seus quadros, porque de uma certa forma reabilita a vida partidária do País.
Há um equívoco, tremendo equívoco, pensar que o partido oficial deva
ser incondicionalmente a favor das proposições do Executivo. Isso acontece
como uma distorção que só mesmo os descaminhos do regime político no
Brasil permitiriam que ocorrese. Em qualquer sistema democrático de Governo, nos Estados Unidos da América, na França, na Inglaterra é freqüente o
Governo apresentar uma Proposição e ter que se submeter à vontade contráiia da sua maioria. A exemplo, o Presidente dos Estados Unidos da América, por inúmeras vens, tem demonstrado interesse em determinados projetas,
mas, apesar da sua maioria parlamentar, os vê serem derrotados na CasaLe.:
gislativa. Todo partido político, inclusive o partido que dá sustentação políti::t ao Governo, para se credenciar perante à opinião pública, precisa ser um
órgão reivindicante e não sistematicameten homologatório. Portanto saudaríamos, em primeiro lugar, aos integrantes do PDS, àqueles que sentiram
que estavaJ.U prestando um serviço à vida partidária deste País, votando de
acordo com a sua conscíêncía, e não com os ditames do Planalto.
Deus queira que o episódio de ontem signifique uma página nova na História deste Poder! Porque nós sabemos que, infelizmente, ao longo deste tempó, o que ocofreu- foi exatamCmte o coiltrãriol Quantas e quantas 'vezes, no
momento em que vamos apreciar proposições originãrias do Executivo, ouvimos companheiros do partido majoritário, expressarem-se contra o mérito da
proposição mas que, no entanto, são Obffgados reconhecer que as amarras e
a engrena_gem que aí estão os impedem, a terem que votar contra. E não são
apenas os integrantes do partido majoritário, é a própria Casa, é o própiro ·
Congresso, é a instituição que, ao longo da longa noite que nós atravessamos;- que, quando quis se rebelar, muitas vezes foi golpeada.
Todos estão lembrados de 1968 quando, bem ou mal, certo ou errado, a
Câmara dos Deputados agiu dentro da sua competência, pronunciando-se
contrariamente, a uma soficitação que havia sido feita pelo Executivo. Pois
bem. Foi o exercíCio dessa sua soberania que levou o Congresso na época, ao
recesso. Veio, então, a ditadura através do AI-5. Ditadura absoluta que, no
dizer de Affonso Arinos era a mais violenta manifestação ditatorial da história deste Pais, com todos os artigos do Al-5 sendo incompatíveis com a democracia constitucional.
E, se não vivemos pessoalmente esse episódio de 1968, porque aqui não
havíamos chegado, para ser parlamentar, trazemos ainda a lembrança, a triste lembrança de 1977, quando o Congresso Nacional achou por bem rejeitar a
Reforma do Judiciário, Reforma do Judiciário que julgávamos e julgamos
ruim, tão ruim que, imposta pela força, aí continua a Justiça com os mesmos
defeitos de antes, Justiça elitista, lenta, cara, sem resolver os problemas do
povo brasileiro. Pois bem. Rejeitamos aquele projeto. E o que aconteceu? Fecharam novamente as nossas portas, com a edição do malfadado Pacote de
Abril. Mas a resistência do povo foi mais forte do que a esses atas de força. E,
por isso mesmo, resistindo-se de"ntro do Parlamento, resistindo-se fora do
Parlamento conquistaram-se novos espaços, e os reflexos da abertura se fazem sentir no dia-a-dia, aqui e fora daqui. Foi o caso típico do episódio de
ontem, que, para satisfação nossa, tivemos a honra de viver.

a

O Sr. Agenor Maria -

V, Ex• permite um aparte?

O SR. MARCOS FREIRE -

'o Sr.

Pois não.

Agenor Maria- Senador Marcos Freire é muito importante, muito gratificante, a lembrnaça de V. Ex' na tarde de hoje, a respeito da noite
momorãvel de ontem, e das noites em que se sucedeu esse clarão._ para uma
madrugada alvissareira, para a redemocratização do nosso País. QUero me
congratular com V. Ex'; eu que acompanhei como V. Ex• os dias de 1968, eu
que estava mais uma vez presente na noite de ontem, coilgratulo-me com V.
Ex• e posso afirmar que es$e projeto que caiu ontem, falando mais alto a voz
da liberdade do que a voz do rigor e da ditadura, ele já falou também, através
da voz do Líder do Govenro, Senador Nilo Coelho, a respeito do outro projeto que, embora protelado, procrastinado para terça-feira será mais uma vez

derrotado nesta Casa, pois eu tenho certeza cte que aqueles previdenciários
sociais do Brasil, os quais estão sendo altamente prejudicados por esse processo que se encontra na Casa, para ser votado na terça-feira, irão encontrar
da parte dos verdadeiros democratas, naquela hora em que aqui descer, um
voto contrário a ele, para que o Govenro reconheça que acima do interesse e
das mesquinharias, representa sempre o interesse maior, o interesse do povo.
Muito obrigado a V. Ex~"
O SR. MARCOS FREIRE- Agradecemos o aparte do nobre Senador
Agenor Maria, que assinala muito bem o divórcio entre as propostas governamentais e os anseios da sociedade brasileira.
O que se sabia cm relação à propositura de ontefn é que ela era repudiada pela imensa maioria do povo brasileiro e, inclusive, repudiada pela Maioria que integra as duas· Casas do Congresso Nacional. No entanto, forçou-se
uma situação. O Governo enviou aquela mensagem sabendo que ela seria repudiada. E tanto sabia que nos impôs o prazo reduzido de 40 dias, d~ntro do
qual seria considerada aprovada a proposta, mesmo contra a vontade do po-

vo.
Sabemos que isso já ocorreu. Temos a lembrança fresca da Lei do Estatuto do Estrangeiro, em que houve, salvo engano, 185 votos contra e apenas 5
a favor. E aquele projeto do Governo, absurdamente, acintosamente, se
transformou em lei neste País. Quiseram reeditar, agora, com a sublegenda.
Pretendeu-se, através do decurso de prazo, um outro resultado favorâvel. Logicamente, todos nós ficamos apreensivos, porque o decurso de prazo foi um
instituto pré-fabricado pela ditadura justamente para impor os seus ditames,
independentemente da vontade dos legisladores. É um instrumento fascista
que permanece e que precisa desaparecer, sob pena de não chegarmos à democratização deste Pais.
O Sr. Agenor Maria- Permite-me V. Ex• um aparte? Só um miriuto,
para não perder a oportunidade.

O SR. MARCOS FREIRE- Com muito prazer.
O Sr. Agenor Afaria- V, Ex' tem toda-razão, porque desfigura o Legislativo. As ditaduras querem desfigurar o Legislativo e, ao mesmo tempo, desservem à justiça na sua profundidade, na sua sensibilidade e na sua grandeza.

O SR. MARCOS FREIRE- Grato a V. Ex• uma vez mais.
Se querem manter o decurso de prazo para forçar uma maior presteza
parlamentar, mantenham-no, mas em outras bàses, fazendo, por exemplo,
com que se durante certo tempo o Congresso não se pronunciar contra ou a
favor, os projetes passem a ter uma tramitação ordinária e, conseqílentemente, permitindo que os legisladores examinem com calma as proposições apresentadas.
Os resultados de ontem mostram que os tempos são outros e é preciso ter
a sensibilidade para os novos tempos, vez que a sociedade brasileira jâ não
admite arreganhas de força. Fiq-Ue-se registrado nos Anais do Senado Federal
a noite de ontt:!m como umo. grande noite, uma noite que registra para sempre
um grito de rebeldia daqueles que são representantes do povo.

O Sr. Mauro Bene1·ides- Permite-me V.
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Ex~

urrl apaite?

O SR. Mi\RCOS FREIRE- Com prazer.
O Sr. Mauro Benel'ides- V. Ex• tem razão, nobre Senador Marcos Freire, porque o episódio vivido na noite de ontem concorreu para reabilitar o
Congresso Nacional diante da opinião Pública brasileira. Aquele Congresso
que seguidamente vinha aceitando soluções impostas draconianamente pelo
Executivo, ontem teve aquele gesto de altivez e de dignidade, rejeitando a
Mensagem Presidencial referente à implantação da sublegenda na eleição de
Governador. Por outro lado, nós teríamos que recolher uma lição, também
preciosa, daqueles debates, daquele resultado magnífico que encheu de euforia todo o País- a de que a supressão da sublegenda vai concorrer para fortalecer o pluripartidarismo que se quer implantado no País. Sabe V. Ex• que a
sublegenda é um instituto artificioso, criado em 1966, para· atender a um quadro emergencial daquele bipartidarismo imposto ao Pais. Não teria mais senti'do que, em plena estrutura pluripartidária, viesse a prevalecer a sublegenda,
que atinge, frontalmente, o sentido de unidade dentro do qual se devem situar
as agremiações partidárias. ~o que diz respeito ao decurso de prazo, nobre
Senador, sabe também V. Ex• que é uma modalidade que avilta o Parlamento. E aquela nolte de ontem, agora comentada com ~rilho e com percuciência
habituais de V. Ex•, pode marcar, realmente, uma etapa da luta que V. Ex•
pode comandar com o seu prestígio de Líder, para se modificar o texto constitucional e dele se expungir essa norma pertinente ao decurso de prazo. Fica
aqui a mTfiha sugestão a V. Ex• e cl Casa.
O SR, MARCOS FREIRE - Muito agradecemos ao nobre Senador
Mauro Benevides, que fez as devidas colocações não só em relação ao decurso de prazo mas quanto ao próprio instituto da sublegenda. A incompatibili-

dade entre a sublegenda e o plurípartidarismo é tão flagrante, que o próprio
Presidente da República, quando propôs a extinsão dos antigos partidos, acabava com a sublegenda no âmbito federal, admitindo-a apenas, a título provisório, no âmbito municipal, e dizia que o fazia por ser, realmente, esse instituto incompatível com o pluripartidarismo. E o seu Ministro da Justiça de então, o Senador Petrônio Portella, dizia ser uma excrescência.
Pois bem, apesar disso, o mesmo Governo, o mesmo ~resiêiente que assinou a mensagem anterior, enviou-nos uma outra mensagem propondo não
apenas a manutenção da sublegenda para o Senado, mas estendendo-a para
os governos estaduais. E a resposta a1 está. E não poderia ser outra, desde que
à proporção que o regime vai perdendo os poderes absolutos que detinha no
passado, fica cada vez mais difícil impor leis que contrariem os interesses do
bem comum.
Há assim uma lição a tirar: que ao legislador incumbe, em primeiro lugar, agir como exegeta da reaHda_de económica, política, social e cultural, antes de elaborar um texto legislativo com o intuito de corrigir aquilo que lhe
parece uma distorção do comportamento coletivo. Ê preciso ter os pés no
chão.
O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE - Teremos toda a satisfação de ouvir V.
tão logo concluamos este pequeno trecho.
Portanto é preciso advertir ao Governo que os tempos são outros e que,
queira Deus, o Parlameôto Nacional tenha se conscientizado da necessidade
de, inclusive através da sua Maioria, apoiar o Governo quando ele propor
medidas justas, mas estar disposta a cerrar fileira com a Oposição para rejeitar tudo aquilo que contrariar a vontade do povo.
Ouvimos o ilustre Senador Dirceu Cardoso.
Ex~.

O Sr. DirceU Cardoso- Nobre Senador Marcos Freire, do dicurso de V.
Ex', até então, destaco um trecho em que V. Ex~ salienta, de que a grandeza
de uma Nação não se faz com os legislativos aprovatórios, ou homologatôrios, e, sim, com o Legislativo independente. Mas quero dizer a V. Ex•, já
que começou aqui a homenagem àqueles que concorreram para derrubar a lei
de sublegenda, que nada daquilo seria possível no dia de ontem, como V. Ex~
multo bem salientou, sem a atuação de cinco integrantes da Bancada do PDS,
que são o pentágono independente dessa Casa, e que possibilitaram desde a
rejeição do requerimento que iria jogar para outro dia aquela decisão, até a
que, o Congresso julgasse a lei da sublegenda. Esse quinteto independente, de
Senadores do PDS, possibilitou aquele grande dia que viyeu o Congresso,
conforme V. Ex• muito bem salientou no seu magnífico discurso.

O SR. MARCOS FREIRE~ Agradecemos a intervenção do ilustre Senador Dirceu Cardoso.
Realmente, cremos que o Parlamento deva ser assim; o Parlamento deve
ter as diretrizes partidárias, mas, sem dúvida alguma, os integrantes de quaisquer partidos, acima de qualquer _coisa, não podem votar contra a sua consciência. Portanto, achamos o fato extremamente positivo. e por isso saudamos os integrantes do PDS que, discordando da orientação do Governo, preferiram ser fiéis às suas próprias convicções. Essa é uma diretriz salutar, embora não queiramos di"zer qUe aqueles que tenham votado com o Governo tenham discordado da sua consciência. O importante é que se registre o fato de
que é válido, de que é legítimo, de que é devido, de que é necessário, d-6 que é
honesto a um parl<l.mentar, seja de que partido for, votar sobretudo de acordo
com a sua consciência.

O Sr. Dirceu Cardoso -

Mui to bem!

O Sr. Hugo Ramos- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE- Pois não.

O Sr. Hugo Ramos- Sr. Senador Marcos Freire, ouço com grande prazer o pronunciamento de V. Ex•, não só pelos fundamentos jurídicos e políticos de que ele se reveste, mas também pela referência que acaba de fazer aos
pronunciámentos não dos integrantes independentes do PDS, mas daqueles
que, obedientes à sua própria consciência. sem terem sido previainente ouvidos sobre a remessa dessa mensagem ao Congresso, resolveram apenas fazer
valer a voz da sua própria consciência. É preciso ressaltar este aspecto liberalizante a que V. Ex.' se refere neste instante, o direito dos parlamentares votarem de acordo com a sua própria consciência, salvo quando as questões forem fechadas pela própria bancada. Tenho aqui salientado inúmeras .vezes
este aspecto relevantissimo; não é pelo fato do líder deste ou daquele partido
ter votado desta ou daquela maneira que obriga o seu companheiro, o seu
correligionário, a votar da mesma forma. Todavia, quando a bancada, devidamente reunida, resolver fechar questão sobre determinado fato, aí caberã
ao Parlamentar votar de acordo com a sua bancada, em questão fechada, ressaltando em declaração de voto a sua própria posição.
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O SR. MARCOS FREIRE- Somos grato a colaboração que V. Ex•
nos traz.
Estamos às vésperas de um novo teste. CoihO 1embro"u o Senador Agenor
Maria, o Líder do PDS já tem juízo formado sobre essa Mensagem Previden~
ciária - não temos aqui o texto, mas ele se refere a ela como sendo uma insensatez, precipitada, mal feita. Pois bem, estão querendo empurrar esta mensagem goela abaixo do Parlamento Nacional. Existe um repúdio da sociedade
brasileira - é tão grande o repúdio que o próprio Executivo já disse Haprova
essa que depois nós modificamos". Isto é urna insensatez! Mandam~ nos um
projeto, com prazo exíguo, e o próprio Governo jã reconhece que este projeto
vai merecer reparos! Ora, o caminho é outro; é o Executivo, de imediato, ou
retirar a mensagem, ou tirar a sua urgência, ou liberar a sua Bancada para
derrotar o projeto. Não podemos estar fazendo lei que já se sabe previamente
lacunosa, equivocada, insuficiente, deficí6nte, eriadi. -precisamos alertar o
Congresso Nacional para que, em consonância com o repúdio que vai de
Norte a Sul deste País, não aprove este projeto. Isso é um escárnio à opinião

pública.
Por isso mesmo, quando a Presidência do senado talvez inadvertidamen~
te, marcou a sessão para apreciar a matéria para a noite de terça~ feira, nós ti~
vemos a oportunidade, como Líder do PMDB, de ponderar, ao Senador Jar~
bas Passarinho e posteriormente ao Senador Passos Pôrto, que começar adiscussão e o debate dessa matêria, na noite da terça-feira, implicaria numa conivência nossa, da instituição, com o decurso de prazo. Acontece que terçafeira é o último dia do decurso de prazo. Logicamente, se nós levamos 11 horas, ontem, para podermos rejeitar o projeto da sublegenda, o mesmo poderia
acontecer iniciando a discussão, a ãpreci3.Ção da matéri~, na noite da terçafeira, e quando desse meia-noite o decurso de prazo teria liquidado aquele
propósito de examinar a qu-estão. Como aCri:ditamos não estamos mais na~
quele período, que esta Nação viveu, quando até i-dó,iiOs foram pã.rãdos para
se dar como aprovado um texto constituciolüi.l, então, o caminho seria outro.
Para satisfação nossa, a Presidência teve a sensibilidade de se advertir
para esse aspecto da questão. A Liderança do PMDB foi comunicada, pelo
Presidente do Congresso, que hoje ainda anunciaria a antecipação da sessão
do Congresso Nacional para as 14 horas da terça-feira, quando esperamos
que novamente o Parlamento tenha condições de se pronunciar livremente
sobre o assunto.

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCOS FREIRE- Pois não.
O Sr. Henrique Santillo -

Eminente Líder Marcos Freire, V. Ex• dá,
como costumeiramente o faz, forma de rara felicidade a um rol de verdades, e
entre elas todas o motivo de júbilo que tem o Congresso Nacional pela noite
de ontem, noite de afirmação de sua autonomia, de sua soberania. V. Ex• diz
muito bem que seria um escãrnio a aprovação pelo Congresso Nacional do
Projeto n9 22/81, que altera a legislação previdenciâria brasileira, pelo execrável processo do decurso de prazo. Queria dizer a V. Ex•, inclusive, que a forma pela qual este projeto tramitQiol no Congresso Nacional, até agora, não
constitui, infelizmente, motivo de gáudio ou Júbilo para esta Casa. Na verdade, por inteira omissão do PDS, não se chegou nem mesmo a discutir esta matéria na Comissão Mista encarregada de lhe oferecer parecer. Eu mesmo, eminente Líder, como membro daquela Coffiissão me preparava para discutí-la,
mas nem mesmo o Ministro da Assistência e Previdência Social, o Sr. Jair
Soares, dignou-se à aceitar o convite para a elà comparecer e discutir conosco
toda essa problemática. Ao Ministro eu teria uma série de indagações; não
podendo fazer ao Ministro, eu as fiz aqui neste plenário, desta tribuna, e encaminhei um requerimento de informação à Presidência desta casa. Ao mesmo tempo, denunciei uma série de irregularidades adrilinistrativas no Ministério de Assistência e Previdência Social, sem soffibra de dúvidas uma das
causas da crise previdenciâria vivida pelo País. O que não é justo, eininente
Senador, é que, por esta crise proVocada pelo próprio sistema, paquein milhões de trabalhadores aposentados por tempo de serviço, homens idosos,
brasileiros idosos, viuvas e incapacitados para OTráó3Ui0.- AgOra~ vejo urna
nota do eminente Ministro respondendo-me, e, na medida erri que ele me responde, eminente líder, na verdade, agrava-se a situação do Ministério da Assistência e Previdência Social e do· seu titular. -Diz ele que, nesses quase 3
anos, mais de oito mil convênios assinou, e distribuiu um total de quase nove
bilhões de cruzeiros à instituições privadaS e à prefeituras municipais: Diz ele
ainda que não deu preferência ao Rio Grande do Sul, mas diz textualmente o
seguinte- eu vou ler rapidamente:
•'No ano de 1979, deu prioridade ao Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul; em 1980- 1981, deu prioridade ao Rio
de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul."
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V~a V. Ex'" como se agrava a situação do Sr. Ministro, na medida em
que acaba dizendo publicamente que nestes anos todos deu sistematicamente
prioridade ao seu Estado, ao Estado onde faz política, ao EstadO de onde veio
eleito deputado federal. Diz ainda mais: que eu, um dos seus denunciantes,
também já lhe havia feito uma série de pedidos, Lanço, através do discurso de
V. Ex•, se V. Ex• me permitir, um repto, um desafio à Liderança dos PDS:
que prove exista lá, no Ministério da Previdência e Assistência Social, qualquer pedido meu solicítando verbas ou recursos do Fundo Previdencíârio
para qualquer instituição privada ou para qualquer instituição pública. E
mais: que prove que da data de 27 de novembro a 4 de dezembro de 1980,
quando apontei uma série de irregularidades nesse Ministério, se há ali um
pedido meu sequer, um pedido de favor a qualquer Ministro de Estado, agora
ou sempre. Agradeço a V. Ex'"~ nobre Senador Marcos Freire. Essa declaraÇão do Ministro me parece totaimente irresponsável. Na verdade, ele preci~
sava ter comparecido a Comissão Mista para discutir conosco as causas verdadeiras da crise previdenciária. Estou-me solidarizando com V. Ex~. no sentido de que realmente o Congresso Nacional não permita que urna excrescência como esta passe por decurso de prazo, que façamos nesse tumor, que é
este projeto, a lancetação na terça-feira próxima. Ao mesmo tempo, reconheço, eminente Líder, a posição isenta e imparcial da Presidência do Congresso Nacional na noite de ontem. Estou certo de que fará o mesmo na próxima terça-feira, quando a maioria das dUas Casas estarã repudiando essa excrescência.
-

OSR. MARCOS FREIRE- Agradecemos a V. Ex•, Senador Henrique
Santillo, a colaboração que trouxe ao nosso discurso.
Realmente a tramitação desse projeto por esta Casa foi algo talvez inédito, pois desconhecemos se nos antecedentes da Casa existe outro fato como
este: o projeto deixou de ter relator. Sabemos que o Senador Bernardino Viana, por uma questão de dignidade, se sentiu cerceado no exercício das suas
funç'ões e julgou preferível abandoná-las. Pois bem, a Liderança não iridicou
outro relator. Então, vamos chegar à apreciação final da matéria sem parecer,
sem relator, sem discussões, sem a presença do Ministro, que se recusou atender ao convite. Isso mostra como o Governo tem querido aprovar as coisas ...
Todos sabem que a Nação repudia a lei previdenciária. Que tristeza nos
deu ver, ontem, nas galerias do Congresso Nacional, dezenas e centenas de
homens e mulheres idosos na esperança de que o Congresso Nacional repudiasse aquela mensagem, que infelizmente não tivemos condições de fazê-lo.
Não apenas aqueles velhinhos e velinhas que ali estavam esperam a decisão
do Congresso Nacional na próxima terça~feira, como milhões por este Brasil
inteiro estarão atentos aos rumos daquela sessão do Congresso Nacional. :1:
necessário sustentar essa luta, porque estamos certos de que inúmeros companheirOs do-PDS não estão de acordo com a matéria que veio do Executivo.
Apesar de reconhecer as suas falhas e, por isto mesmo, promete depois alterar
a lei, este Executivo não penitite se aprove uma só emenda, sequer a emenda

de autoria do Senador-Líder do PDS, Sr. Nilo Coelho.
Temos em mãos um telegrama do presidente do PDS de Pernambuco,
Deputado Barreto Guimã.rães, pedindo o nosso apoio para a Emenda Nilo
Coelho. O que vamos responder ao Presidente do PDS de Pernambuco? Que
o Líder do PDS no Senado Federal não tem o apoio sequer do Governo que
ele representa? Então, não será por falta do nosso apoio que não se hã de fazer as alterções par~ beneficiar os aponsentados do Brasil.

OS Srs. Bernardino Viana e -Alexandre Costa- Permite V. Ex'- um
aparte?

O SR. MARCOS FREIRE- Cedemos a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana, mesmo por(Jue a S. Ex'- me havia referido. Depois teremos o
pr::izer de ouvir .as demais companheiros.

O Sr.- Bernai'dino Viana- Senador Marcos Freire; quero antes de tudo
agradecer a .concessão do aparte e esclarecer que, quando aceitei a missão de
ser relator da matéria, perguntei se podia melhorar o projeto, uma vez que já
tinha mantido entendimento cotn o Deputado João Alves, da Bahia. Tinha
interesse de melhorar o projeto, eliminando os arts. l'>' e 2'>', com outras fontes
de custeio que atingiam, de m6do geral, segmentos mais ricos, mais poderosos da sociedade. Para surpresa minha~ qliinta-feira fui avisado de que o projeto era intocável, que não podia receber nenhuma modificação. Diante disso,
fui forçado a abandOiiã.r- a tar-efa, pofcjüe não gosto de renunciar a nada, a nenhum trabalho que me é cometido. Fui forçado a abandonar a tarefa. Faço
este esclarecimento, para que fique registrado nos Anais do Senado Federal.
Muito obrigado,_ Senador Marcos Freire.

O SR. MARCOS FREIRE- Louvamos a atitude de V. Ex• que, por sinal, não é inédita nesta Casa. Estamos lembrados que anteriormente, no caso
da Reforma do Judiciârio, o nobre SenadorAccíoJy Filho também foi desig~
nado relator da matéria e, com toda a boa vontade, julgando que era autôn~
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mo no exercício das suas funções, saiu por este Brasil afora, a fim de pedir a
colaboração dos segmentos sociais que poderiam oferecer elementos para o
aprimoramento do projeto. Se não nos enganamos, na êpoca S. Ex• nos contou que colheu novecentas e trinta e seis colaborações: de Faculdades de Direito, de Tribunais de Justiça, de jufzes, de serventuários públicos, da OAB,
de entidades representativas de classe. No entanto, o Senador Accioly Filho
teve que renunciar, por um imperativO de consciência, como ocorreu agora
com o Senador Bérnardino Viana, porque o Governo é intransigente. Manda
para câ um pacote mal feito, reconhece que é mal feito, diz que depois modifica a lei, e não permite que os legisladores a modifiquem em tempo. Quer dizer, usa de todos os instrumentos cerceadores da atividade deste Congresso.
Isto precisa acabar, porque o povo não está disposto a coritinuar assistindo a esse espetáculo de intransigência. h necessário que todos se convençam de que os tempos são outros e que, se este Congresso, se for fiel ao
comportamento;·~e decidir autonomamente, soberanamente como ontem o
fez, voltará a ser Poder. Mais imPortante do .que consagrar prerrogativas formais em textos frios é os representantes do povo exercerem o direitO que têm.
Portanto, louvamos todos os integrantes do PDS ao lado dos demais de
todos os Partidos de OpOsição que procuraram influenciar a decisão de ontem,,no sentido de ela ser consentânea com os interesses coletivos.
Quando, hoje, um repórter veio nos perguntai- - face a que se estavam
aventando a hipótese de o Governo, erri niarÇO repetir um novo projeto, apre~
sentando a sublegenda,- o que o Líder do PMDBjulgava a respeito, lhe dissemos: Isso seria uma insãnia, um verdadeiro acinte. Não podemos admitir,
porque se configuraria num verdadeiro deboche. O GoVerno sabe que a opinião majoritária desta Casa- e ficou comprovado ontem- é contra a sublegenda. Se tentar insistir, será um insensato e mostrará que, na verdade, não
deseja construir o futuro desta Nação de acordo com a vontade dela.
Com a palavra o nobre Senador Alexandre Costa.
O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador Marcos Freire, V. Ex• sabe,
aliás todos os Congressistas, e a irriprensa dá conhecimento, o Congresso Nacional reuniu-se terça-feira para aumentar os subsídios dos Srs. Prefeitos;
quarta-feira, para permitir que as Assembléias Legislativas fixassem os seus
subsídios, o que equivale a aun;tentã-los; quinta-feira, votamos a sublegenda.
E a grande maioria, a consciência do Congresso Nacional ali estava pararejeitar o "pacote da Previdência", que, em lugar de aumentar, reduz a aposentadoria dos pobres trabalhadores do Brasil. Terça-feira, deveremos votá-lo e
confesso a V. Ex• a minha frustração completa, se não puder oferecer o meu
voto contrário ao ~·pacote da Previdência".
O SR. MARCOS FREIRE .::..arato .-v. Ex• e exaltamos a sua declaração. Por isso mesmo foi que subscrevemos um documento, firmado por todos os Líderes dos partidos de Oposição, solicitando que, após o término daquela sessão de ontem, se abrisse a sessão extraordinária para apreciação da
matéria previdenciária. Era preciso" que nesse impufso nós liquidássemos de
vez aquela iniciativa do Executivo. Infelizmente, isso n~o ocorreu, mas nós
vamos ter oportunidade de terça-feira estar presentes. E fazemos um apelo a
todos os Srs. Congressistas, independentemente de siglas partidárias, para
que venham coroar esse trabalho de autonomização das nossas decisões,
comparecendo na sessão de terça-feira, para colocarmos o nosso voto a ser~
viço do povo.
O Sr. A./lonso Camargo - V. Ex• permite um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE - Pois não.
O Sr. Alfonso Camargo- Apenas para dizer, como V. Ex• deve saber,
que tem todo o apoio da Bancada do Partido Popular o seu pronuciamento.
V. Ex• faz uma síntese dos problemas vividos nas últimas horas e faz, acima
d~ tudo, a apotogia do Poder Legislativo. V. Ex' apenas está dizendo que o
Poder Legislativo deve legislar. Nós do Partido Popular lhe damos todo o
apoio. Estaremos juntos com a Bancada do PMDB e juntos, certamente, com
outros parlamentares, também, do PDS, para demonstrar a independência
deste Poder, porque sabemos que sem o Legislativo forte, nós não teremos
uma democracia forte neste País.
O SR. MARCOS FREIRE - A intervenção do Senador Affonso Camargo possibilita-nos declarar, de públicos, que somos testemunha do trabalho por S. Ex• desempenhado, de tal forma que poderíamos dizer que o Senado.r Affonso Camargo foi um dos esteios da vitória de ontem, juntamente
com companheiros do seu partido, do nosso partido e de integrantes do PDS.
:E: essencial que sintamos os novos tempos e, sobretudo, sejamos fiéis aos
compromissos que temos perante o povo.
Assim, queremos deixar assinalados, nos anais da Casa, os fatos que significam dias novos e, sobretudo, manifeStãr o nosso direito de, sem nenhuma
afronta, sem desconhecer o direito que o· Executivo tem de tambêm participar
do processo legislativo, não nos conformarmos que se queira eclipsar este Po-
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der, pois, como diz muito bem o nobre Senador Affonso Camargo, nós queremos set Poder Legislativo.
Se o Governo, no uso das suas atribuições, nos manda um projeto que
reconhece ser deficiente, chega mesmo a admitir que haverá modificações
posteriores na lei, então para que essa urgência para um projeto defeituoso?
Então, o caminho lógico, democrâtico, legítimo seria o Governo, pelo
menos, retirar a urgência para a apreciação dessa matéria. E, aquí, na Casa
do povo, dos representantes da opinião pública brasileira- em que o Governo, por sinal, tem maioria parlamentar - nós cuidaríamos de inserir as
emendas ou as alterações que se fizessem necessárias para que, com essas alterações na lei previdenciária, o projeto não fosse o que é um esbulho do direito
dos aposentados e daqueles que recebem salários minguados.
Até hoje ninguém sabe a quanto monta o débito da Previdência Social,
nem, muito menos, o montante real da sua dívida ativa, incobrável aquela
pertinente à União, já parcelada em sessenta prestações ou mais a de inúmeros empresas , contando-se, dentre elas, algumas estatais.
Não se incluem, no conjunto dos devedores do sistema previdenciãrio as
multinacionais, por uma razão muito simples: são as que menos empregam
gente, as que mobilizam a menor quantidade de mão-de-obra, por isso seu
passivo trabalhista pesa tão pouco quanto suas obrigações salariais.
.
Também não estamos esclarecidos, pelas estatísticas oficiais, a respeito
de quanto importa, percentualmente, nas despesas globais do INPS, o acréscimo de dez por cento para os que ganham até 3 salários mínimos.
Entretanto, o Governo parece pensar que, cortando esse benefício, poderá equilibrar o balanço da Previdência Social.
Igualmente não há estatística reveladora d_o que significa, no montante
das despesas previdenciãrias, o pagamento da aposentadoria aos que retornaram ao emprego, na situação de novos coritribuintes, descontados por si e pelos patrões e carreando, por esse novo emprego, o equivalente à metade do
salário novo, que pode, inclusive, ser superior ao que recebe do INPS como
aposentado.
Manifestada a ameaça de bancarrota, pensou-se numa lei que a esconjurasse.
Uma lei exclusivamente feita por tecnocratas, a que não se admite nem a
emenda proposta pelo Senador Nilo Coelho, em nome da bancada do PDS.
No dia 5 de agosto, no clímax da crise previdenciária, dizia, num editorial da página nobre, o jornal O Estado de S. Paulo:
••foi preciso que a Previdência Social entrasse em colapso acusando deficit que pessoa alguma sabe dizer quanto monta para que o Presidente da República tivesse a coragem política de
mandar reduzir gastos antes de procurar recursos fora do Tesouro
Nacional para custear este elefante branco em que se transformou o
sistema de segurança social no Brasil."
Ao notar a xifopagia entre a crise ecOnômica e social, na qual se inclui a
Previdência e a própria crise política- quando a sociedade civil e o Estado se
colocam como antípodas- o articulista traz, na verdade, um dado novo ao
debate e faz com que nos convençamos, no mínimo, de que hã sobretudo uma
crise administrativa, quando a tecnocracia é que Comanda o Estado, tendo,
entre os espectadores, um insatisfeito partido governista, que não é ouvido
nem Cheirado para urna decisão de maior importância. E ainda o querem levar â reboque, como um boi amarrado para o matadouro.
Se nós, os oposicionistas, que apresentamos algumas centenas de emendas ao projeto previdenciário do Governo, veremos todas jogadas ao arquivo, sem, sequer, o banho lustral de um parecer contrário- pois teremos um
projeto sem relator, seguindo, silenciosamente, os trâmites para a sanção por
decurso de prazo -lamente-se muito mais o Líder da Maioria que, com uma
emenda singular, de toda a bancada, não conseguiu, nem assim, ultrapassar a
malha fina da vig.ilância dos cérberos oficiais.
Ela também irá para o arquivo, juntamente com as da Oposição.
Enquanto isso, o GoVerno, à guiza de consolo, anuncia que está preparando outra mensagem, modificadora daquela que quis aprovada sem exame.
Serão outrOs os técnicos atuaria"is?
Outros serão os tecnocratas que vão encaminhar o assunto?
Ou a mesma equipe sediça, preparada por mais de quinze anos de falsa
onisciêilcia, elaborará a peça?
Não sabemos, Senhor Presidente.
Desconfiamos, apenas, de que, muitas dessas emendas aqui estudadas serão exumadas do depósito comum, para o exame desses tecnoburocratas. Nelas se inspirarão, para alguma coisa de bom- se isso é possível,- como produto do seu novo exercício legislativo.
Se não confiamos em que haja, nessa imensa troupe, atuârios r~almente
competentes, é preciso que, antes de pensar numa sistemática propícia ao em-.
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pate de contas, desaconselhável um superavit e insuportável um deficit, pelo
menos se advirtam os assessores do Presidente da República e do Ministério
da Previdência e Assistência Social de que, riã:-VCràade, o desconto mensal,
em folha, de assalariado, constitui o prêmio de um seguro, a exigir a contraprestação na iiiãtividade.
Se alguém contratar um seguro de previdência numa entidade privada,
pago o último prêmio - com vinte, virite e cinco, trinta ou trinta e cinco
anos, conforme as cláusulas contratuais- a empresa seguradora não reduzirá a devida aposentadoria, porque o segurado haja obtido outro ganho.
Pois é nada menos do que isso o que propõe o projeto do Goverri.o: Se o
segurado se reemprega, recebe apenas a quarta parte do seguro, que só passará a ser devido por inteiro, se perder o novo emprego.
Mas como pode ser assim?
Os cálculos atuariais feitos pelas seguradoras se orientam a garantir o
pagamento da contra prestação dos prêmios, sem qualquer prejuízo para elas.
Justamente essa garantia da não redução do seguro é que atrai os segurados.
Entretanto, com a previdência oficial seria diferente: a aposentadoria
deixa de ser uma conquista paga pelo trabalhador em dezenas de anos do serviço, para transformar-se numa esmola dada pelo Estado, ao seu alvedrio,
como o Grande Esmoler!
Diga-se o mesmo quanto à supressão dos IO por cento consignados, recentemente, aos que recebiam, da Previdência Social, até três salários mínimos.
Se o Governo consagrou essa orientação, é de se pressupor que os cálculos atuariais haviam demonstrado a possibilidade de o sistema previdenciário
oficial suportar o ônus decorrente.
De qualquer modo, num e noutro caso, configura-se direito adquirido,
que não pode ser suprimido pela lei nova, cuja eficácia não atinge as situações
jã constituídas, principalmente patrimoniais.
Então, se aprovado sem emendas esse monstrengo que o Governo nos
mandou, veremos milhares de aposentados que obtiveram novo emprego e
dezenas de milhares dos que recebiam o abono de dez por cento batendo às
portas dos tribunais, dando um ingente trabalho ao Poder Judiciário, para dizer que o governo errou e que a Previdência deve pagar exatamente o que já
vinha pagando os seus beneficiários.

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex.,. um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE- Ouvimos o nobre Senador Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides- Nobre S_enador Marcos Freire, para ratificar o
apelo que V. Ex'" faz da tribuna ao próprio Poder Executivo, no sentido de
que abra mão do rito privilegiado de que se cerca a tramitação da mensagem
referente à Previdência, a fifu de possibilitar um estudo mais aprofundado e
mais detido em torno dessa importante proposição. São milhões de brasileiros que compõem a grande massa previdenciária, que eStão a exigir esse cuidado, essas atenções maiores por parte do Governo e do Congresso, no exame de uma matéria de tamanha repercussão. Portanto, V. Ex•, com a sua autoridade de Líder do PMDB, com a sua responsabilidade de representante do
povo, V. Ex• pode reenfatizar esse apelo, contando c_om o nosso apoio decidido, a fim de que cheguemos a sensibilizar o Governo, levando-o a retirar a urgência de que se tem cercado a tramitação dessa matéria.
O SR. MARCOS FREIRE - Agradecemos o apoio que nos traz o
nobre Senador Mauro Benevides à sugestão que apresentamos da retirada,
pelo menos, da urgência do proje~o, senão do projeto mesmo. Não vemos nisso nenhum demérito, nenhuma agressão ao Executivo, haja vista o caso a que
nos referimos de a Presidência do CongressO, -que tendo marcado a sessão
para as 19 horas ou 18 horas, da próxima terça-feira, teve a sensibilidade de
ver a procedência do nosso apelo, uma antecipação da hora para que o Congresso pudesse examinar a mensagem na próxima semana e o fez sem nenhuma desonra, sem nenhuma diminuição na sua autoridade.
Política é entendimento. Nós não podemos ter a pretensão de acabar
com os interesses conflitantes em jogo. Eles existirão sempi'e, o problema é
harmonizá-los. Portanto, que o Executivo, também, manifeste igual conpreensão do problema, sinta que há um repúdio em relação a sua mensagem
e, portanto, tenha esse gesto de compreensão e até, no nosso entender, de autodefesa, não se expondo a uma segunda derrota, mas, sentindo os anseios
populares, que procure retirar a mensagem ou, quando nada, retirar a urgência da mensagem previdenciária. O projeto criou uma repulsa generalizada no
País e, a esta Casa, ao PDS, como ao PMDB, como ao PP que têm assento no
Senado Federal e aos demais partidos da Oposição cabe interpretar os anseios populares. Ninguém pode exigir do representante do povo que ele se sa·crifique em favor de um projeto com o qual não concOrde.

Sexta-feira 30

5867

O Sr. Hugo Ramos - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kaiume)- Nobre Senador, peço a V. Ex•
que não conceda mais apartes, pois o·seu tempo está esgotado.
O SR. MARCOS FREIRE- Com a benevolência da Presidência, ouviremos o aparte do nobre Senador Hugo Ramos para, em seguida, encerrarmos este pronunciamento.
O Sr. Hugo Ramos- Nobre Senador, respeito a sua posição. h apenas
para declarar que estou inteiramente solidário com o discurso de V. Ex• e
com o aparte do nobre Senador Alexandre Costa. Nós compreendemos que,
efetivamente, o Governo, ele próprio, reconheceu o seu erro, de maneira que
não podemos endossar o erro que ele próprio reconhece.
O SR. MARCOS_ FRElRE- Grato, mais uma vez, à colaboração que
nos é prestada. E, quem sabe, senão apenas o Legislativo deu um passo novo
na noite de ontem, quem sabe se o próprio Executivo não teria essa sensibilidade de sentir que os tempos são novos tempos e, portanto, nos brindar, neste
final de semana ou no iníciO da próxima, com uma outra mensagem, retirando o .. pacote" previdenciário, ou, pelo menos, dispensando a urgência que foi
solicitada para sua tramitação, dando ensejo à Casa do povo de agir e decidir
de acordo com a vontade do próprio povo. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LOMANTO JUNIOR NA SESSÃO DE 26-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. LO MANTO JUNIO R- (Pronuncia o seguinte discurso, por cessão.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Registro hoje, Sr. Presidente, para homenagear mais um aniversário do
Jornal A Tarde, admirável vespertino da minha terra, um dos porta-vozes
mais autênticos do pensamento, da opinião e das aspirações mais legítimas da
Bahia. O Jornal A Tarde completou no dia 15 de outubro, mais um ano de
profícua existência, como um dos veículos mais admiráveis como intérprete
do pensamento libertário da minha terra.
Fundado em 15 de outubro de 1912 pela figura intrépida, pelo jornalista
inigualável, pelo bravo e inesquecível defensor das causas públicas da Bahia
Ernesto Simões Filho. Simões Filho foi um double de político e de jornalista,
representou a Bahia no Congresso Nacional com aquele talento e a dignidade
que lhe eram peculiares, liderou a sua bancada com a sua inteligência privilegiada. Ainda na Velha República, no Governo de Washington Luiz, era Simões Filho o líder do pensamento baiano, e, sem dúvida alguma, o próprio
intérprete do pensamento nacional no Congresso. Representou a Bahia em
várias legislaturas, dele guardamos os seus ensinamentos e tive a honra, Srs.
Senadores, de ser um dos seus modestos discípulos. Foi exemplar Ministro de
Educação no Governo do Presidente Getúlio Vargas.

O Sr. Paulo Brossard- Permite V. Exf. uma aparte?
O SR. LO MANTO JUNIOR Paulo Brossard.

Concedo o aparte ao nobre Senador

O Sr. Paulo Brossard- Para solicitar que-v. Ex'" permita juntar a minha
palavra à sua, em louvor e homenagem ao grande jornal, fundado por Simões
Filho, e que é realmente uma expressão cultural da Bahia e uma das melhores
do jornalismo brasileiro.
O ,SR. LO MANTO JUNIOR- O aparte de V. Ex• incorpora-se ao meu
modesto pronunciamento desta tarde, valorizando-o porque é a expressão do
próprio Rio Grande do Sul, através de uma das figuras mais respeitáveis do
Congresso Nacional, que todos nos habituamos a admirar.
Mas prosseguindo, Sr. Presidente.
Fui discípúlo de Simões Filho e dele aprendi, lições de coragem para enfrentar os momentos de vicissitudes e as horas das adversidades, com ele
aprendi a não me desviar da diretriz traçada desde que ela objetive alcançar,
ou contribuir para a grandeza do meu Estado. Se recebi de Otávio Manga beira as lições que ainda hoje me são muito úteis, e me honram sobremodo
recordo-me dos admiráveis ensinamentos de Simões Filho, h1 1mem corajoso,
intrépido, que não recuava diante do perigo; mais valente, rr ais intimorato,
.mais destemido se tornava quando as dificuldades se antepuntlam à sua caminhada.

O Sr." Lourival Baptista-- Permita-me um aparte, nobre Senador?
O SR. LO MANTO JUNIOR Lourival Baptista.

Concedo o aparte ao nobre Senádor

O Sr. Lourival Baptista- Eu inicialmente quero agradecer a V. Ex'", por
ter me concedido este aparte, e quero me solidarizar com a homenagem que
presta à A Tarde, na pessoa do seu fundador, o eminente baiano Simões Filho, homem que honrou a Bahia no Congresso Nacional, foi Ministro da
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Educação e Saúde e que por todos os títulos merece essa homenagem de V.
Ex• Quero saudar A Tarde, hoje dirigida com muito acerto pelos seus filhos,
Regina Simões d-e Mello Leitão e Renato Simões, os Diretores Jorge Calmon,
Cruz Rios, e entre outros, os assíduos colaboradores Junot Silveira e AdroalM
do Ribeiro da Costa, homens que lá_ trabalham para o êxito do grande Jornal,
cujo conceito adquiriu dimensões nacionais. A Tarde, na verdade é um jornal
à altura da Bahia.
O SR. L ..>MANTO JÚNIOR -Agradeço o aparte de meu nobre colega, Senador Lourival Baptista, cujas rafzes plantadas no solo baiano vêm desM
de o nascimento.
Mas Srs. Senadores, prosseguindo.
Falava da figura de Simões Filho, que legou às gerações que lhe sucedeM
ram, exemplo de bravura, exemplo de honradez, exemplo de dignidade, mas
sobretudo, exemplo de amor à Bahia. RecordoMme Sr. Presidente, certa feita,
a postura de Simões Filho, diante de um agravo que se lhe dirigia. Passava
pela rua Chile, tradicional artéria da Bahia, o Dr. Simões, como nós o tratáM
vamos, e eis que no aceso de uma campanha política, um seu adversário de
uma sacada, de um dos velhos sobrados da Bahia voz, em altos brados gritou:
''morra Simões Filho". Sereno, e impávido volta~se aquela figura apolínea
para o alto da sacada e responde àquele que proferiu infeliz expressão, com a
seguinte fraSe, que ficou célebre na História política do meu Estado como
uma resposta lapidar "Morra Simões_Filho sim, mas viva a Bahia".
Era um homem assim, que não temia as procelas, que enfrentava as refregas, que quanto mais proceloso fosse o mar da sua luta, mais ele conduzia
o timão com segurança admirável, eSte homem lega à Bahia o seu exemplo.
Eu que tive a honra, a grande honra de receber os seus ensinamentos, pelas
suas mãos ainda universitário, fui conduzido para a vida pública. Quanto
estímulo, quanto entusiasmo, quanto encorajamento daquela figura luminar,
eu recebi ainda jovem. Nas diversas pugnas que tenho travado na Bahia- já
são quase 35 anos de vida pública- ainda tenho em mente, as lições daquele
admirável mestre, mestre de política, mestre de jornalismo, mestre de coragem, mestre de intrepidez, mestre de bravura, mestre de lealdade, Simões FiM
lho é a síntese admirável do político baiano.
A Tarde se constitui sempre, ao longo da minha vida pública, no portaw
voz das minhas mensagens. Foi ela um dos veicules mais pujantes na defesa
da minha candidatura ao Governo da Bah_ia. Foi ela, no Governo, quem me
forneceu um elenco de grandes auxiliares, a começar pela figura do seu
Diretor-Superintcndcnte, o único filho varão de Simões Filho, o seu sucessor,
o homem que continua escrevendo no seu jornal para que, ali, se configure,
sempre a presença do seu saudoso pai: Renato Simões. Tive-_o como Presidente da Comissão de Planejamento Econômico e este jovem, e este admirável
colabor:-dor foi, sem dúvida alguma, um dos ideólogos e construtores do
Centro Industrial de Aratu, que se constitui, hoje, instrumento vivo do desenvolvimento do meu Estado.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Com muito prazer, Senador José Lins.
O Sr. José Uns- O jornal A Tarde, da Bahia, Senador Lomanto Júnior,
fez aniversário no dia 15 passado. V. EX• realça, no Congresso, o trabalho
desse jornal, c o faz com base na figura do seu fundador, o inesquecível Simões Filho. A Bahia tem dado ao Brasil um admirável elenco de grandes hoM
mens. Certamente Simões Filho fa:Z parte deste elenco. O seu nome ultrapassou as fronteiras do Estado e tornou-se nacional. V. Ex!-, corno Vice-Líder do
PDS, já representa o nosso Partido. Aceite, porém, a minha solidariedade
pessoal nesta homenagem que presta ao grande Jornal baiano.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Agradeço, Senador José Lins, o seu brilhante aparte.
Mas, como eu ia dizendo, aquele jornal forneceu para o meu Governo
um elenco admirável de colaboradores, a começar, repito, pelo seu Diretor~uperintendente Renato Simões. Mais: a figura admirável do jornalista, do
historiador e homem de letras que é Jorge Calmon; foi ele o meu exemplar SeCretário da Justiça que me emprestou uma colaboração que jamais poderei esM
quecer. A figura de Joaquim Alves da Ci:'uz Rios serviuMme como o meu competente c leal Chefe da Casa Civil e José Curvelo, este dedicado e fiel colaborador que t:hefiou a Imprensa Oficial do Estado, Junot Silveira, Adroaldo Ribeiro Costa e tan.tos outros foram excelentes -colaboradores, admiráveis na
obra que realizei à frente do Governo da Bahia.
Não posso deixar de fazer um registro especial à Presidente da Edttora A
Tarde, a filha mais velha de Simões Filho, Regina Helena Simões de Mello
Leitão, minha queridíssirna amiga c, sem dúvida alguma, herdeira do caráter,
da delicadeza, da lealdade também do epírito de bravura do seu honrado pai.

O Sr. Agenor Maria- Permite V. Ex• um aparte?

Outubro de 1981

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Concedo o aparte ao nobre Senador
Agenor Maria.
O Sr. Agenor 1'Waria- Senador Lomanto Júnior, para mim não repreM
senta admiração os conceitos que V. Ex•, na tarde de hoje, traça do grande
jornal baiano. Fiz uma viagem com V. Ex• a Nova Iorque e, lá vi, do seu intew
resse em além-mundo pelas coisas da Bahia. Posso afirmar, nesse ligeiro aparM
te, que V. Ex• falar sobre a Bahia e sobre aquilo que vai pelo seu coração, é
muito importante e para nós que podemos lhe ouvir, porque, V. Ex• representa, na realidade, a Bahia. Obrigado a V. Ex~.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Agradeço, Senador Agenor Maria o seu
aparte, que, na sua já proclamada generosidade e bondade, ergue-me na condição de símbolo da minha terra. Isto para mim é motivo de_ gâudio, mas recebo esta manifestaçãO como fruto da sua bondade, meu querido amigo Agenor Maria.
Mas, prosseguindo, Sr. Presidente, A Tarde é um jornal democrâticoM
liberal. Caracteriza-se pelo equilíbrio e moderação em suas manifestações
opinativas, e pela preocupação na veracidade das notícias. Seus dirigentes dizem ter por norma a identificação, tão completa quanto possível, das poM
sições do jornal com o sentir e o pensar da própria comunidade baiana.
É sem dúvida alguma o jornal de maior circulação no Norte e Nordeste
do Brasil. E durante todo esse tempo, vem se mantendo com a sua firme
orientação de bem informar ao povo. A Tarde representa a própria Bahia na
sua manifestação cultural, na sua manifestação libertária, na sua manifesM
tação política, e na sua manifestação social. A Tarde é, sem dúvida alguma, o
retrato da própria Bahia.
O Sr. Mauro Benevides -

V. Ex• me permite?

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Concedo o aparte ao nobre Senador.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Lomanto Júnior, a nossa BanM
cada, através dos eminentes colegas, Senador Paulo Brossard e Agenor MaM
ria, já se manifestou partilhando do regozijo que V. Ex• externa, neste instanM
te, pelo transcurso de mais um aniversário do Jornal A Tarde. Desejo eu, em
meu próprio noine e no do Líder Marcos Freire, -também render a minha-boM
menagem de admiração e esse brilhante periódico que, em todajâ longa trajetória, tem prestado assinalados serviços, não apenas ao desenvolvimento da
Bahia, mas sobretudo às causas democráticas deste País. Portando presto,
neste instante, a homenagem ao inolvidável Simões Filho, fundador do Jornal, e a todos aqueles que têm dado continuidade a uma obra tão meritória.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Agradeço muito sensibilizado o aparte
do nobre Senador Mauro Benevides que, em nome da sua Bancada, manifesM
ta a sua solidariedade nesta homenagem, que já, agora, o Senado presta à memória de Simões Filho e, sem dúvida alguma, a sua grande obra, que é o Jornal A Tarde.
O Sr. Evelásio Vieira -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Concedo o aparte ao eminente Senador
Evelásio Vieira.

O Sr. Evelásio Vieira- Senador Lomanto Júnior, A Tarde não é umjorM
nal de circulação nacional, mas é estrela cintilante da constelação da imprensa nacional pela sua atuação coerente ao longo da sua brilhante existência,
pela sua posição de defesa intransigente da liberdade, da democracia; pela sua
defesa intransigente dos interesses nacionais. A Tarde é um jornal que honra,
orgulha, enobrece a imprensa brasileira. Ao ensejo das apreciações que V.
Ex' faz, pela passagem de mais um aniversáriO deste J.ornal baiano, deste Jornal brasileiro, o Partido Popular se associa, com grande júbilo, para expressar
a sua direção, a todo_S os seus colaboradores, os votos de cumprimentos de
que A Tarde prossiga nessa sua brilhante trajetória.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Agradeço o seu aparte, Senador Evelásio Vieira, que fala em nome do Partido Popular. Agora é o Senado na sua inM
teireza através do PMDB, do PDS e do PP, é o Senado -que manifesta ·o seu
regozijo, é o Senado que homenageia aquele brilhante vespertino. V. Ex• diz
bem: "A Tarde é sem dúvida alguma, uma estrela de primeira grandeza, dentro da constelação da Imprensa Brasileira". A Tarde, na Bahia, é o sinônimo
de jornal, ela está tão identificada com o povo baiano que se alguém mandar
comprar o jornal e não nominãMlo a pessoa que vai comprar o jornal, t~az A
Tarde. Ela é sem dúvida alguma um veículo que faz opinião. Ela representa
um pensamento da terra; ela é sem dúvida alguma a intérprete dos valores
culturais e morais- -da nossa terra.
Ao longo da sua existência tem sido de uma admirável coerência. Não se
afasta daqueles princípiOs que nOrteiam a imprens·a brasileira dos princípios
de informar, de não deturpar as informações. A Tarde, se alguém pedir um
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paradigma de jornal da Imprensa brasileira, pode-se apresentar aquele vespertino de Simões Filho, como símbolo desta imprensa libertária.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao concluir este meu pronu·nciamento,
agradecendo a quantos me apartearam, a quantos enriqueceram o meu modesto discurso, to_dos transmitindo a imagem que Simões Filho legou à Bahia,
e ao seu símbolo que é o jornal A Tarde, o preito da sua homenagem. Desejo
que ela se estenda, não somente àqueles aqui nominados, aos seus dirigentes,
aos seus redatorcs, mas também aos seus funcionârios <ité-o mais humilde jornaleiro que o distribui pela Babia inteira modelo de eficiência na comunicação e que, acima de tudo, é o símbolo da Babia que não se curva, que não se
rende ao arbítrio. à tirania e à prepotência. ( Afuito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRANCO NA SESSÃO DE 26-10-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Senador Bernardino Viana
pela cessão do seu horário, destacando inclusive sua ação na tentativa de modificar o projeto da Previdência Social. Projeto este ineficaz e injustO; ineficaz, porque não resolverá o problema da Previdência Social, e, injusto porque
atinge exatamentc a faixa de trabalhadores de um a três salários mínimos e,
principalmente, os aposentados. Num país em que a inflação atinge a mais de
!00%, o aposentado brasileiro tem que retornar ao trabalho, face exatamente
ao aumento incessante do custo de vida e, especificamente, à desvalorização
constante de nossa moeda.
Nesta linha de raciocínio, trago ao Senado Federal, para debate e análise, a particípação dos gastos de carãter social, do total geral da despesa da
União, sobretudo. das suas funções de educação, saúde, previdência e assisténcia, habitação e outros serviços comunitários.
Sr. Presidente, na participação desses gastos, vou-me referir ao total geral das despesas da União, considerando os valores de 1980 e tomado em milhões de cruzeiros, para mostrar. percentualmente, o seguinte:
Em 1970 se gastava em educação, 6.4; em saúde, 6.9; na previdência e assistência, 40.5; habitação e outros serviços cOmunitários, 0.6.
Perfazendo, Sr. Presidente, o total geral, e vejam Srs. Senadores. em gastos sociais. de todas as despesas da União, de apenas 54.4 que eram dedicados
às funções educaç3o, saúde, previdência e assistência, habitação e outrOs ser~
viços comunitários.
O Sr. Gil1•an Rocha -

O SR. ITAMAR

Permite-me V. Ex• um aparte?

FRANCO~

Com prazer.

O Sr. Gil1•an Ruc>ha- V. Ex•, nessa análise, absolutamente sóbria e competente sobre um fato numérico e, portanto;--de difícil Contestação, dá o retrato completo, sem retoque desse Governo. Um GOverno que gasta praticamente a metade da renda em objetivos não sochiis e já que nós supomos que
ele não gasta em armamentos como as grandes potências estão gastanto, gasta tudo isto na administração e naquilo que se convencionou chamar de segurança nacional. Chamo a atenção de V. Ex'", antes que V. Ex~ se aprofunde
nessa análise, para outro fato. E que não é somente-estranhável este fato, visto globalmente, há, também, eu diria, uma concen-tração da renda ·nacional
em Estados mais favorecidos. E explico, no Nordeste, Sergipe, meu Estado,
produz lucros indiretos para a Nação, como, por exemplo, petróleo, gâs na tu~
rale sabe V. Ex~ a luta que o meu Estado, e todos esses Estados que têm plataforma produzindo petróleo, têm feito no sentido de receber verbas condi~
zentes com as riquezas que lá são exploradas. Nunca conseguimos isso. E
uma evasão enorme de rendas dos nossos Estados, somada àquela evasão in~
dircta como, por exemplo, a loteria esportiva, que traz fortunas, semanalmente, dos Estados mais pobres em direção ao Sul, e que não retornam, como
sabe V. Ex•, além da loto e da loteria federal e outras coisas desse tipo deste
singularíssimo País onde o jogo é proibido. Então, veja V. Ex• que, além dessa concentração enorme de gastos administrativos, de um Governo de olhos
vesgos para os gastos com os problemas sociais, para nós do Nordeste ainda
aflora, como um problema de grande magnitude, essa sangria de recursos indiretos que_está fazendo que esta Federação não exista, a não ser para sangrar
os menores e encher as burras.da Nação. Por isso que V. Ex'" mais uma vez
tem muita razão ao afirmar que ·este é um ·assunto de debate, e esperamos que
o partido do Governo, responda, ou pelo menos não deixe passar em branco
mais esta denúncia, mais esta constatação da Oposição.

O SR. ITAMAR FRANCO~ Senador G!lvinRocha, tem razão V. Ex•
Nós vamos tentar mostrar, com os próprios númerOs da Fundação Ge.
túlio Vargas, números do GOverno, exata-mente a pouca aplicação social dos
gastos da Nação. V. Ex• falou da evasão, sobretudo nOs EStados mais pobres,
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inclusive nos Estados nordestinos, como é o Estado de V. Ex'" E claro, partimos do princípio, exatamente, de que esse centralismo que aí está, sobretudo
esse modelo econômico, é que tem empobrecido Estados e municípios.
Veja V. Ex~, Senador Gílvan Rocha, ainda na última sexta-feira, em Belo
Horizonte, nas ruas da minha capital, eu pude sentir de perto, muito de perto,
corno tenho sentido em outras cidades do meu Estado, a revolta- eujã diria
a revolta- contra esse modelo econômico que J.Í está, contra essa política social perversa do Governo. A todo instante, eu deparava, Senador Gilvan Rocha, com uma certa descrença em relação ao processo político e diria mesmo
em relação à própfia classe política, mas, ao mesmo tempo, aquela esperança
de que o processo eleitoral de t 982 trouxesse uma reversão do que está hoje
acontecendo neste País, aquela reversão em que nós precisaríamos detectar os
problemas sociais. E detectando esses problemas, aí sim, aplicar uma ordem
económica mais justa, exatamente ao contrário do que tem acontecido agora,
em que o País é tido como a sétima economia do mundo e o que nós escutamos como, ainda boje ouvimos, através do aparte de V. Ex•, do aparte do Senador Henrique Santillo ao discurso do Senador Agenor Maria, é o empobrecimento cada vez niais constante da nossa população. E que o poder econômico, o abuso do poder econômico não está trazendo benefícios à Nação.
V. Ex' citou o exemplo do seu Estado. Eu citaria o caso de Minas Gerais,
no perfil do seu endividamento externo, que já chega à faixa dos 600 milhões
de dólares. Veja V. Ex', são 600 milhões de dólares. E o que Minas Gerais faz
hoje, para buscar mais empréstimo a nível externo, é aquilo que o americano
chama rool-o~·er, apenas busca mais dinheiro para poder pagar essa dívida.
O pior. Sen.:1dor Gilvan Rocha, é que, se nós analisarmos o perfil da dívidi.i. externa mineira, nós vamos verificar que mais de 40% dessa dívida não é
aplicada em benefício social. Foram aplicados mais de 40% na construção de
est·ada~. Por quê? Minas Gerais segue o exemplo do desenvolvimento do
Pais. segue o exemplo do desenvolvimento implantado por esse modelo econôrni~n em vigor no País pós 64. É por isto que trago, hoje, numa tentativa de
interessar o Senado, os dados sobre gastos da União, em relação ao total das
despesas nas .chamadas funções sociais.

O Sr. Afauro Benel'l·des- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, nobre Senador Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Itamar Franco, nós estamos
acompanhando a linha de raciocínio de V. Ex\ inciada esta linha com
menção expressa a essas aplicações previstas na lei de meios da União. Posso
dizer a V. Ex• que, designado relator do anexo do Ministério da Previdência,
eu meu debrucei sobre.as dotações ali consignadas a fim de que pudesse aquinhoar aquela pasta com quantitativos mais expressivos, que lhe permitissem
superar esse embargo calamitoso pelo qual se envereda a previdência brasileira. Todos nós, não apenas eu, relator, mas os demais integrantes da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, nos defrontamos com uma difi~
culdade insuPerável, conseqüente de norma constitucional expressa, impeditiva de se promover qualquer alteração que implique em modificação da natureza, do objetivo e do montante das verbas ali consignadas. Veja, portanto,
V. Ex~. nobre Senador Itamar Franco, a que plano foi relegada a participação
do Congresso na elaboração orçamentária. Estamos bpje circunscritos a um
trabalho meramente homologatófio: recebemos a proposta do Poder Executivo e nos limitamos a apreciá-la para respeitar uma tradição, porque nada se
pode inovar, nada st:- pode modificar, nada se pode introduzir, mesmo que
nos defrontemos com dotações insignificantes, irrelevantes diante dessa ou
daquela importância para esse ou aquele ministério do Poder Executivo. Era
a conclusão a que eu desejava chegar, nesta breve intervenção ao discurso de
V. Ex~. conc\amando os nossos eminentes colegas, desta e da outra Casa do
Congresso, para que modifiquemos o texto constitucional, a fim de que adiscussão e votação do orçamento possa assegurar aquela:· ~ificação que, no
presente momento, é inteiramente impossível.
O SR. ITAMAR FRANCO- Exatamente, Senador M,,uro Benevides,
mas esta modifiCaçãO ae ordenl ConSHt.ucional, lembrada por V. Ex•, no meu
entendimento, ela só irá ser processda a partir de 1983, quando, por certo, a
maioria do Congresso Nacional será formada por forças oposicionistas,
fÕrças essas que precocemente, se. d.ividiram. Mas sempre restará a esperança
de que o povo irá avaliar e julgar a linguagem de todos nós, não apenas quando nos apresentarmos como homem de oposição porque só isto não basta.
Será necessário que haja credibilidade nesta linguagem e que o homem que a
pregue possa, amanhã, se for eleito, cumpri-la.
Tem razão V. Ex', Senador Mauro Benevides, ·o que o Congresso faz
com relação a este orçamento, o chamado Orçamento Fiscal, é apenas uma
análise. E apenas um Orçamento fiscaL Do Orçamento Monetário, o Congresso não toma conhecimento; do orçamento das eJ1?.presas estatais, as cha-..
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madas administrações diretas, seqUer o Congresso Nacional toma conhecimento. Tanto assim que tive ocasião de apresentar dois projetas de natUreza
modificativa, para que o Congresso examine o Orçamento Monetário e que
as empresas estatais brastleiras, aliás uma tese que V. Ex~ tem defendido insistentemente, aqui no Senado Federal, com o aplauso de todos nós, que essas
empresas estatais, repito, prestem contas ao Congresso Nacional, porque, por
incrível que pareça, Senador Mauro Benevides, basta que a União seja minoritária neste ou naquele campo, o poder público não pode sequer fiscalizar
uma empresa com dinheiro público. Exatamente por isto, repetindo a expressão de V. Ex'-, é que, de plano, nós estamos impedidos de proceder às modificações, sobretudo aquelas mudanças no âmbito social que nós gostaríamos
de fazê-las.
Sr. Presidente, continuo mostrando os números. E já os dei de 1970. Eu
os tenho aqui de 1970 a 197"8. Há bilhões de 1980, como disse no início. Vou
analisar de I 97 I, Sr. Presidente, para depois passar a fazer urna comparação
com 1978.
Dizia eu, qUe em 1970, no setor educação, nós aplicamos- 6,4; já em
1971 caímos para- 6,2. Saúde, 6,9 para 1970 e 6,4 em 1971. Na Previdência e
Assistência em I 970, 40,5, caindo em 1971 para 37 ,8. Habitação e Outros Serviços Comunitários: de 0,6 para 0,6 em 1971.
Sr. Presidente, vamos ao ano de 1978. Educação- 5,1. E veja, Senador
Evelásio Vieira, que tem debatido o problema educacional aqui no Senado
Federal. De 1970 para 1978 nós caímos em 1,3. No setor de V. Ex•, Senador
Gilvan Rocha, a Saúde em 1970, de 6,9, nós passamos para 6,2. Veja V. Ex~.
um acréscimo de 0,3. A Previdência e Assistência Social: de 40,5, passamos
para 41,4 num acréscimo de apenas 0,9. Habitação e Outros Serviços Comunitários, essa habitação tão decantada pelo Governo. Nós, em 1970, fomos de
0,6 para 0,6 em 1978.

O Sr.

Gi:l~·an

Rocha - Sem computar aí o dinfleiro do avião a jato do

Presidente.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Gilvan Rocha, estamos cansados de dizer aqui no Senado, de falar sem que a Maioria se manifeste: só a segunda usina nuclear brasileira, a preço de 1979, Angra II, estava custando ao
País, pelo menos a preço de construção final, que hoje, evidentemente,jã está
muito mais, custava naquela época, a preço de 1979, 87 bilhões de cruzeiros.
Só Angra II. Era a previsão a preço de 1979.
Mas, no total de gasto de caráter social, Sr. Presidente, os núm~ros aqui
estão: em 1970, nós tínhamos um total de gastos de 54,4; em 1978, evidentemente que a exigência é- tTIUito ·mãior, a exigêncía social se torna cada vez mais
necessária e nós chegamos a ii.m percentual de 54.3.
Vejam agora, Srs. Senadores: no total geral da despesa da União, nós
tínhamos, em 1970, 821,6; para 1978, 2.345,1 com um acréscimo, então, de
1.524 bilhões, tomando os cruzeiros de 1980. O que demonstra Sr. Presidente
e Srs. Senadores, é que este Governo aplica pouco na sua função social, e
aplica tão pouco, Sr. Presidente, que esses números que não são de um Senador da Oposição, como eu disse, são números fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, números do próprio Governo, que demonstram de uma forma
inequívoca que o modelo econômico lrilPiaOtado nesta Nação está precisando
sofrer profunda alteração.

O Sr. Grtvan Rocha- V. Ex' me permite, nobre Senado"r Itamar Franco?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, nobre Senador Gilvan Rocha.

O Sr. Gilvan Ro,·ha- Mas V. Ex• precisa ficar alertado que antes de modificarem o modelo, eles já estão cuidando de modificar os índices. V. Ex'sabe que está havendo uma controvérsia neste País, de pessoas qualificadas
em economia, apontando que este País vai ter crescimento zero este ano. O
Governo já deu a resposta. Segundo dados_ de jornais, a Fundação Getúlio
Vargas já está modificando o índice para que o produto nacional bruto não
seja zero, vai ser mais do que zero. Aliás, exatamente o que ocorreu no famoso "deflator implícito", invenção, se não me engano, do Ministro Delfim
Netto, quando houve aquele rombo no crescimento do produto interno brutO, na época do "milagre" quando foi demonstrado que existiam dados mentirosos, em 73. Então vê V. Ex• que este realmente não é um País sério, porque até o fato mais absolutamente correto de que o modelo brasileiro de desenvolvimento degenerou para a falência, isso significando crescimento zero,
num País que cresce demograficamente a mais de 2%; é respondido por mudança nos índices. Quer dizer além do modelo não ser sério, os homens também não são sérios.
O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Gilvan Rocha, V. Ex• tem razão. Enquanto eles não modificam os índices, V. Ex• lembra aí o crescimento
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do Produto Interno Bruto. Eu daria, então, também números da FUndação
Getúlio Vargas e da Fundãção IBGE. E observem Srs. Senadores, o crescimento do Produto Interno Bruto e do emprego. Vamos nos referir ao ano de
1976, quando tínhamos o Produto Interno Bruto de 9.0 para um emprego de
3.6; em 1977. PIB 4.7 para o emprego !.9; em '1978, PIB 6.0 para o emprego
de 2.4; em 1979, PIB de 6.4 para o emprego de 2.6. Em 1980, Sr. Presidentesão dados recentfssímos, - PIB de 8.0 para o emprego de 3.2.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, trazendo esses números, fazendo essas
considerações ao Senado Federal, tenho para mim que a grande mensagem de
1982 será a mensagem das grandes transformações sociais deste País. Pelo
menos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no meu Estado o meu Partido pretende mostrar nas ruas, nos comícios, nas concentrações, que é hora de reverter
o processo econômico para o processo social; que é hora, Sr. Presidente, de
atendermos às reivindicações sociais, particularmente no Estado de Minas
Gerais, em que 70% da sua população economicamente atíva percebe menos
que dois salários mínimos. COmo eu dizia, o processo de crescimento de Minas Gerais acompanhou o processo de crescimento brasileiro em que a União
empobreceu Estados e Municípios.
Ainda há pouco, Sr, Presidente, apresentava eu exatamente um projeto
vedando a inclusão na Ordem do Dia de projetes versando sobre autorização
para emdividamento dos Estados e Municípios nos anos eleitorais, pelo menos seis meses antes, para se evitar que Prefeitos e Governadores possam aplicar, através desta máquina estatal, esse empréstimo em benefício de seus candidatos.

O Sr. Evelásio Vie{ra- Permite um aparte, nobre Senador Itamar Fran-

co?
O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não.
O Sr. Eve!áiso Vieira- Formidável o visual apresentado por V. Ex•, do
crescimento inexpressivo dos investimentos governamentais para área social.
Em contrapartida, para a:guns setores econômicos, os percentuais têm crescido de forma fantástica. Por exemplo, para o próximo ano o Governo está reservando setecentos bilhões de cruzeiros para subsidiar as exportações de manufaturas. Isso significará um crescimento de 160% em relação a este ano, que
já teve um crescimento fantástico em relação a 1980. Esse setor das exportações com esses subsídios volumosos, extraordinários de setecentos bilhões,
c~nte_mpla as grandes empresas multinacionais; contempla às .grandes e~pr:
sas nacionais; contempla a ineficiência de empresas estrangetras e naciOnais
que não precisam se preocupar com melhores índices de produtividade, porque na diferença de preço da colocação dos seus produtos. no mercado exterior, contam com os subsídios que o Governo retira do povo, para possibilitar as exportações. Este era o registro que desejava fazer às considerações que
V. Ex' faz, com grande inteligência e objetividade.

O SR. ITAMAR FRANCO - Registro, Senador Evelásio Vieira, por
demais importante. Exatamente. Subsídios, e o disse V, Ex'- com muita propriedade. retirados do povo. desse povo empobrecido. Já se diz aqui mesmo
nci Senado Federal, exatamente essa busca de exportação brasileir;l, ela tem
beneficiado exatamente a quem? Ao grande empresário nacional e às empresas multinacionais. E para isso bastaria que verificássemos os empréstimos
concedidos pelo Banco do Brasil.
v. Ex" me chama a atenção para um outro dado e os números que pode
não interessar a todo Senado, mas pelo menos, nobre Senador Evelâsio Vieira. ficam registrados nos Anais e nos debates a nível das Oposições aqui presentes quando se fala em crescimento. Então, eu daria as taxas d~ crescim.ento
de produtos básicos e bens de consumo, evidentemente um refenndo_a md toneladas e outro em mil unidades, e os eletrodomésticos referentes às vendas.
Mas veja V. Ex~ o imPortante, exatamente dentro da linha de raciocínio
de V. Ex• No período 73/75, de automóveis, tivemos um crescimenro de 12.1;
eletrodomésticos, 28.1, enquanto, por exemplo, em relação ao arroz, ao feijão, à mandioca e ao milho, que são bens que interessam de perto à população mais carente, o que aconteceu? O crescimento 73/75 foi de 5.2; para o
arroz, feijão, 1.9; mandioca, 2.8; e o milho, 15.9. Buscando 73/79, veja V.
Ex'-, os automóveis, 17 .2; o arroz, 5.7; o feijão, 1.3; a mandioca, 7.7; o milho,
16.6. Ao passo que os eletrodomésticos, nobre Senador Evelásio Vieira, íciram a 106.3. O qUe demonstra cabalmente, Sr. Presidente, a distorção do que
ai está.
Sr. Presidente, eram estas as considerações que eu gostaria de aduzir nesta tarde.
E foi, portanto, Sr. Presidente, com surpresa, com grande surpresa, que
pude perceber, nessa última concentração nossa, em Belo Horizonte, na Assembléia Legislativa, um desejo, sobretudo dos jovens de mudar. E essa mudança, Sr. Presidente, não será feita com os homens do Governo. Não adian-
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te o homem do Governo, no período eleitoral, tentar falar a mesma lingua-
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR
FRANCO, EM SEU DISCURSO:
Telegrama
Senador Itamar Franco
Senado Federal

gem que a nossa, até uma linguagem de alguns sincera, mas aqueles que tentarão modificar a sua linguagem, o povo não vai acreditar, Sr. Presidente, porque hã de questionar, por que não alteraram isso 17 anos de regime mais fechado. Pude observar ainda, Sr. Presidente, esse sentimento de mudança que

se faz presente em Minas Gerais, num eleitorado em que 65% tem menos de
30 anos.

Brasília-DF (70.160)

A Associação dos cegos em Juiz de Fora vai a presença do respeitabilíssimo amigo comunicar que deu entrada na Receita Federal do Processo prato~
colado sob número.Ol68-008276f81. Pedindo autorização para mais uma
promoção financeira nos moldes jâ realizado a mais de seis anos e do conhecimento de V. Ex•, e da qual prestou contas não só do rigor na entrega dos prêmios como da aplicação do dinheiro apurado, falando mais alto a construção
da modema sede própria e da modelar clínica oftalmológica dirigida ao careQ.~e de recursos, com mais de cinqUenta mil consultas e mais de mil cirurgias
oftalmológicas. Precisamos prestígio V. Ex' depositando vossas mãos nossa
causa na certeza não nos faltarã, para agir junto sua Ex• Dr. Francisco Osvaldo Neves Dornelles, digníssimo Secretario Receita Federal pedindo boa vontade dele para a nossa causa.- Respeitosamente.
João Theodósio de Araújo Presidente Associação dos Cegos em Juiz de
Fora.

É por isso, Sr. Presidente, que temos que acreditar no processo de 1982,
ternos que chegar às eleições de·I982, porque só através delas, dentro da índole pacífica e tranqUila do povo brasileiro, vamos alterar a ordem econômica,

política e social deste País.
Sr. Presidente, antes de encerrar as nossas palavras, gostaria apenas de
registrar o telex que recebi da Associação dos Cegos de Juiz de Fora, .dirigida
por esse notãvel homem de espírito público, João Theodósio de Araújo, em
que pede nosso apoio para uma causa junto à Receita Federal, dirigida pelo
Dr. Francisco Dornelles. Junto, portanto, a minha voz ao apelo da Asso~
ciação dos Cegos de Juiz de Fora, fazendo coro ao velho slogan da minha Cidade: 'Cego não pede esmola". Como é uma obra filantrópica de grande
mérito que ele tem realizado, peço a V. Ex• que-inclua nos Anais do Senado
este telex aqui chegado. (Muito bem! Palmas.}
4

Em percentagem

Função

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

Previdência e Assistêncía
Habitação e Outros Serviços Comunitários

6,4
6,9
40,5
0,6

6,2
6,4
37,8
0,6

6,4
6,1
40,4
0,5

6,9
6,2
41,2
0,5

6,5
6,2
40,6
0,5

6,3
6,0
42,6
~0,4

5,3
6,7
41,4
0,4

5,6
7,2
41,9
0,5

5,1
7,2
41,4
0,6

Total dos Gastos de Carãter Social

54,4

51,0

53,4

54,8

53,8

55,3

53,8

54,3

821,6

906,9

1.059,0

1.248,0

1.442,0

1.719,3

1.939,3

Educação
Saúde

Total Geral da Despesa da União
(Em Cr$ bilhões de 1980)

Período Automôveis

75/73
77/75
79/77
79/73

12,1
-11,7
18,1
17,2

Anos

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Arroz

Feijão

Mandioca

Milho

E/etro
Domésticos

5,2
18,5
-15,2
5,7

1,9
0,5
-3,6
'1,3

-2,8
0,1
10,7
7,7

15,9
16,9
-13,9
16,6

28,1
30,3
23,5
106,3

PIB
(%)

Emprego
(%)

11,2
10,0
8,8
13,3
11,7
14,0
9,8
5,6
9,0
4,7
6,0
6,4
8,0

4,0
3,5
5,3
4,7
5,6
3,9
2,3
3,6
1,9
2,4
2,6
3,2

2.107,4 2.345,1

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GABRIEL HERMES NA SESSÃO DE 26-10-BI E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. GABRIEL HERMES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre-

sidente, Srs~ SenadorCs:
O nosso registro tem o carãter de uma manifestação de desagrado contra
o ato do Banco Nacional da Habitação rebaixando, sem justificação confiâvel, pois o Parâ cresce em população .e em desenvolvimento industrial, à categoria B, a Agêncía Regional do BNH do Parâ.
Manifestamos o nosso desagrado ao ato do Banco, e o fazemos atenden~
do e apoiando às inumeras reclamações que recebemos das entidades de classe do meu Estado: Federação das Indústrias e do Comércio, Associação Co~
mercial e outras entidades, sobretudo, das cidades da região do Carajãs e do
interior que crescem. Esqueceram os diretores do BNH o surto de crescimento do Estado, acentuadamente daquelas áreas que estão localizadas no To~
cantins, como Tucuruí, Carajás, Barcarena e do próprio Baixo Amazonas.
Queremos justificar o nosso apelo à Diretoria do Banco, para que reconsidere
o seu ato, apelo que estendemos ao Sr. Ministro Mário Andreazza, para que
tome conhecimento do assunto. Não tem justificativa .i;l atitude do BNH!
Todos, no Brasil, conhecem que o Estado do Parã estâ em franco desenR
volvimento, com'um grande crescimento de populaç~o destacadamente nas
áreas de Tucuruí, Carajãs e Belém, assim, com tinia necessidade imensa de reR
sidência para aqueles que se transferem para o nosso Estado, em face, exata~
mente, desta faixa de trabalho que ali se implanta.
Se olharmos os númerOs, e deles procurarmos tomar conhecimento, verificamos que agências de Estados de menor arrecadação, como o Amazonas, e
agências de Estados vizinhos do Nordeste, como Cearã, Piauí e Maranhão,
com populações maiores do que a nossa, não apresentam arrecadações maiores ou desenvolvimento do que o Estado do Parã e não apresentam) também,
Sr. Presidente, os fatores de desenvolvimento das regiões ricas do distrito dos
minérios _de Ca(ajâs, no Estado do Parã.

5872 Sexta-feira 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<;ào II)

O Estado do Parâ, no momento, com os projetes em implantação em
alta velocidade e de alta necessidade para que o Brasil não sofra colapso no
setor de energia, Tucuruí, de exploração e industrialização do ferro em Carajãs, bauxita em Barcarena, indústrias, reclama, em volta de toda a área, que
vai ser atingida pela energia elétrica~M unicípios de Tucuruí, Cametá, Barcarena e Belém, um acréscimo substancial de habitações.
Por outro lado, temos que considerar que, em Vila do Conde, a pouco
menos de lOO quilómetros de Belém,-estão se instalando os grandes complexos que vão beneficiar e transformar a bauxita em alumínio e alumina, que
são ALBRÁS e ALUNO RTE, que estão reclamando grandes investimentos
no setor de habitações, pois a população está passando de 20.000 para
100.000 habitantes.
-·· --·---- -·- ·-·
Poderíamos citar, airida, aquilo que ocorre com o setor de Carajás; lentamente vão-se empregando, cada ano, alguns bilhões de dólares, bilhões de
cruzeiros, em face da implantação do Projeto Carajás e indústrias de bauxita.
Empresas nacionais e estrangeiras se encaminham para meu Estado, todas se
implantando em volta daqueles 350 a 400 mil quilómetros quadrados, beneficiados pela energia elétrica do_ Tocantins, pelos projetas do ferro, da bauxita,
que vão dar oportunidade para a instalação de inúmeros outros empreendimentos industriais.
Estes fatos, Sr. Presidente, são do conhecimento de todos os brasileiros,
e talvez até, já hoje, dos grandes centros do exterior, de países como o Japão,
da Europa, da América, como os Estados Unidos e o Canadã. Não hã, portanto, necessidade de repeti-los, jã que deve a Diretoria do Banco NaciOnal
da Habitação ter deles conhecimento. Temos consciência de que esses empreendimentos atraem a necessidade de novas habitações.
Tem o ilustre Ministro Andreazza visitado a cada mês nosso Estado, ora
inaugurando obras, ora fiscalizando outras, enfim, vendo esta implantação
de empreendimentos que exigem habitações, e que darão ao Pará uma posição de relevo no quadro dos Estados brasileiros e que, sem dúvida alguma,
colocará o Pará, dentro desta próxima década, entre as maiores unidades industriais do Brasil e daquelas que mais Vão beneficiar a N açâo com os Investimentos que estão sendo implantados.
Sr. Presidente, Carajás, e só este CffiprCCridimento vai exigir recursos da
ordem de 60 a 90 bilhões de dólares, e segundo estudos do sindicato local de
engenharia, e da Internacional de Engenharia S/ A- lESA, em estudo detalhado, a infra-estrutura para atender às exigências do Grande Carajás, reclama para o item habitação, no Pará, a construção de 4.352.080 ml para residências, na média de 70m 2 por unidade menor. Ainda deve ser considerado
que deverão ser construídos cerca de 1. 790.800 m2 de habitações maiores, à
base de 100.000 m' de alojamentos de 12 a 15m'.
São dados de estudos técnicos de engenharia que, sem dúvida, o BNH
deve considerar e, muito mais, ter conhecimento.
São estes fatos que me fazem ocupar a tribuna, com as minhas palavras
diretamente endereçadas ao Presidente e à Diretoria do Banco Nacional da
Habitação e ao ilustre Ministro Mário Andreazza, para que reconsiderem o
ato de rebaixar a Agência do Banco da Habitação no meu Estado, o que vem,
repito, causando mal-estar e revolta, principalmente entre os grupos que estudam, os engenheiros, e os que orientam a produção, como a Federação das
Indústrias e do Comércio e Assocfação -de -EãiPresár:ios e de Ti-abalhadores.
Recebemos reclamações da Federação dos Trabalhadores da Indústria e dos
Sindicatos de Construção Civil, que sentem o prejuízo que isso representa
para o meu Estado. Aguardamos, assim, a compreensão do BNH, a atenção
que reconhecemos constante do Sr. Ministro MáriO :Andreazza.
Era este registro, Sr. Presidente, que desejava fazer neste momento.
!Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁSIO VIEIRA NA SESSÃO DE 16-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE:

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em inúmeras oportunidades temos defendido um melhor aproveitamento das nossas potencialidades agropecuárias, sobretudo em relação àqueles
produtos par~ os quais existem possibilidades internas de cultivo e que estejam pesando demasiado no total das nossas despesas com importações.
A maçã é um exemplo friSãnte de um desses produtos. Originária de clima temperado, esta frutífera se adaptou de forma apreciável ao ambiente do
Sul do nosso País.
Em uma déc3.da passamos de apenas 2.700 hectares plantados, em 1970,
para aproximadamente 17.000, ao final de 1980. um--crescimento notável.
Só o Estado de Santa Catariria, entre os anoS de 1973 e 1978, apresentou
uma taxa de crescimento anual de 101% em relação ão- produto, muito acima
de qualquer outra atividade desenvolvida na área em questão.
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Tal avanço, porém, muito embora significativo, ainda não é o bastante
para que alcancemos a auto-suficiência produtiva, rriulto embora existam
condições propícias para tanto no nosso território.
Estiriiativa da Comissão Estadual de Planejamento Agrícola, do Estado
de Santa Catarina, admitiu haver em território brasileiro em torno de 2 milhões de hectares aptos para essa cultura, bastando no entanto, segundo a
mesma fonte, utilizar unicamente 2% dessa área para produzir o necessário ao
nosso consumo interno.
Ao lado disso, Sr. Presidente, o nosso País, que é o maior importador de
maçãs do Hemisfério Sul, adquire -no exterior perto de 200 mil toneladas
an~ais do produto, a um custo de ordem superior a 100 milhões de dólares.
Resta, portanto, muito espaço a ser ocupado pela produção brasileira,
que ainda está longe de cobrir suficientemente o nosso consumo.
É importante que essa atividade seja apoiada pelas autoridades federais,
inclusive até por intermédio de um plano, promessa de muito tempo, que possa respaldar uma expansão segura da produção e também assegurar o mercado à produção brasileira, que sofre uma concorrência predatória do produto
Ílil}.Jortado, diante da indiferença, ou podemos até dizer, da aceitação governamental desse procedimento, em virtude de acordos com governos estrangeiros interessados em proteger a sua produção nacional.

Diante de tudo isso é que nos causou estranheza a recente orientação do
Governo, por intermédio do IBDF, que reduziu, em 1981, em mais de 50% a
área cultivada em 1980, e segundo info,rmações, se prepara para nada aprovar, para o ano de 1982, de incentivos fiscais e financiamentos especiais ao
cultivo da maçã, frutífera que deles depende para continuar a sua marcha
produtiva ascendente.
Aceitamos que a conjuntura é em certa medida desfavorável ao produto
brasileiro, devido às vantagens com que conta a fruta vinda do exterior. Não
dispomos de grandes frigoríficos para armazenar a produção, de modo a que
possamos distribuir ao mercado, em épocas próprias, a nossa safra anual e a
preços compensadores.
Além disso, para resolver o problema da armazenagem existe um obstáculo a ultrapassar, qual seja, aquele representado pela altas taxas de juros vigorantes no mercado brasileiro.
Essas e outras dificuldades, por mais ponderáveis que sejam, não justificam nem de longe a suspensão dos incentivos fisca]s, desde que o problema
principal, ou seja, a construção de frigoríficos, leva no máximo lO meses, enquanto a produção de pomares novos solicita de 4 a 5 anos.
Paralisar agora o plantio de macieiras significa, em última análise, sacrificar a auto-suficiência possível dessa frutífera, com repercussões extremamente vantajosas para o País, sejam aquelas de economia de divisas, sejam
outras do nível do aumento da renda e do emprego nas regiões produtoras.
A ârea colhida de maçãs vinha crescendo em nosso País ano a ano, em
cerca de 10%, enquanto paralelamente a isso a produtividade também vinha
aumentando.
Em pouco tempo, mantido o ritmo de incentivos fiscais e outros estímulos, O Brasil estaria em condições de não mais importar o produto. Acreditamos que só esse resultado seria suficiente para a continuação da política adotada até o ano passado. Em virtude disso, fazemos nossa a inquietação qi.Ie
ora sentem todos aqueles que até então, continuadamente, vêm se empenhando no sentido de alcançar a meta da auto-suficiência relativamente à produção de maçãs, meta essa que passa a ser adiada por orientação governamental, mas que no entanto é possível e esperamos seja restabelecida prontamente.
Sr. Presidente, se em lO anos aumentamos de 2.700 hectares para 17.000
hectares a produção de maçãs, e se importamos 200 milhões de dólares, é claro, é evidente que essa atividade deve contar com todo o estímulo no campo
do incentivo fiscal, no campo financeiro, para que possamos eliminar os 200
milhões de dólares na importação anual de maçãs, para que possamos buscar
um equilíbrio ou superavit da nossa Balança Comercial, para tentarmos reduzir o nosso endividamenteo externo, e para podermos fixar o homem à terra,
e gerar mais desenvolvimento. Está aí uma atividade produtiva que merece
todo o nosso apoio. E: por isso que não entendemos a decisão do Governo de
retirar os incentivos fiscais para a fruticultura em nosso País.
O Sr. Itamar Franco - Senador Evelásio Vieira, permite V. Ex•?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA -Ouço o nobre Senador Itamar Franco,
com imensa alegria.
O Sr. Itamar Franco - V. Ex• diz que estamos gastando, com a importação de maçãs, 200 milhões de dólares?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Este ano.
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O Sr. Itamar Franco- Este ano de 1981. Quer dizer que o IBDF resolreduzir a área de plantio, em 50%.

O SR. EVELÃSIO VIEIRA -O IBDF reduziu, em 50%, os incentivos
fiscais à fruticultura no Centro-Sul este ano. E a partir de 1982 vai eliminá~los
totalmente.
O Sr. Itamar Franco - Senador Evelá~io Vieira, é estranho. Serã que
isso é para benefkiar mais uma vez as empresas multinacíonais?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA - lõ que nós, na troca de mercadorias, temos certos compromissos com a Argentina e com o Chile. Especialmente com
a Argentina.

O Sr. Itamar Franco- Para equilibrar a balança de pagamentos com esses países.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Exalo. Uma das condições da Argentina
é de comprarmos maçãs deles. Mas deveríamos era, através de argumentos
convincentes, mostrar aos argentinos que pode!emos compr3r Outros produtos, por eles produzidos, deixando de importar a maçã, para podermos continuar aumentando a rrodução de maçãs no Brasil. Porque essa atividade tem
uma contribuição econômica raZoãvel, principalmente nos Estados de Santa
Catarina, Paraná e também no !'.io Grande do Sul. E é também um agente a
contribuir para a fixação do nosso agricultor que desenvolve, por exemplo,
sua atividade na produção de grãos, mas simultaneamente tem seus pomares,
conseguindo assim um acréscimo na sua renda através da produção de frutas,
especialmente da maçã que dá uma rentiibilidade razoável.

O Sr. Itamar Franco-~ nesse aspecto que, exatarnente, ia questionar V.
Ex• em relação ao seu Estado. Esse plantio não seria também, V. Ex~J.jã orespondeu, uma maneira de fixar o homem no campo?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Sem dúvida. E veja V. Ex• A área do oeste de Santa Catarína, especialmente a região do Vale do Rio do Peixe que estava empobrecendo, há 15 anos era uma área deprimida economicamente,
com o surgimento do projeto de fruticultura no meu Estado, com o surgimento dos incentivos fiscais para a fruticultUra, essa região ganhou urna grande
dimensão com o crescimento da cultura da maçã, do pêssego, da uva, mas especialmente da maçã, e passou a ser uma área, assim, de franco desenvolvimento, porque a cultura da maçã passou a proporcionar uma boa renda aos
agricultores daquela área. O mesmo em relação à área da serra, especialmente
nos municípios de São Joaquim, Bom Jardim e Urubici.
Então, não se justifica a redução desses incentivos na ordem de 50%, e
principalmente a redução total, que passarâ a ser adotada a partir de 1982.

O Sr. Itamar Franco- Vamos esperar que o Governo atenda aos apelos
de V. Ex•
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Já lemos falado a respeito desta matéria
várias vezes, principalmente olhando para o aspecto das importações. Hoje,
estamos com uma dívida externa que ultrapassa os 60 bilhões de dólares, e
essa dívida já se transformou numa bola de neve. Pois bem, é difícil aumentarmos nossas exportações através de manufaturas, de semimanufaturas, porque não dispomos de uma tecnologia industrial avançada, não temos uma capacidade gerencial destacada, a nível dos países industrializados, não temos
uma capacidade suficiente-de ordem financeira, não lemos preços competitivos no mercado exterior, por isso temos de subsidiar. Assim, é difícil aumentar as exportações com manufaturas e semhrianllfaturas. Temos possibilidade
de aumentar com produtos primários, principalmente com produtos agrícolas, com minérios.
Mas poderemos alcançar superávit na balança comercial, para reduzir a
dívida externa, reduzindo as importações naqueles setores possíveis. Aí está
um deles. Ora, estamos este ano importando 200 milhões de dólares em
maÇãs, então vamos continuar inteiltivando, estimulando, a cultura dessa
frutífera e chegaremos, em breve, ao ponto de termos auto-suficiência na produção de maçãs, teremos maçãs suficientes pàtã o cOnsumo interno. Poderemos, em seguida, ,partir até para a exportação, porque hoje a nossa maçã é da
mesma qualidade da maçã argentina, da maçã chilena.
Está aí um caminho para reduzir importação, estã aí um caminho para
buscar superávit na balança comercial e está aí um caminho para reduzir o
nosso endividamento externo. Por outro lado, estã aí um vetor importante
para o desenvolvimento da área rural.
Eram as ponderações que tínhamos a fazer esta tarde, Sr. Presidente, na
defesa não apenas d.o interesse catarinense, não apenas dos Estados sulinos,
mas dentro do próprio interesse da eConomia nacionat
Era o que· tinha a dizer. (Muito bem!}
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREIRE NA SESSÃO DE 26-10-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR- MARCOS FREIRE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Realizou~se no Recife, neste semestre, o Seminãrio sobre Planejamento
Familiar no Brasil, que foi patrocinado pela RENUMI, Associação Brasileira de Reprodução e Nutrição e Saúde Materno~Infantil.
Como V. Ex• sabe, Sr. Presidente- médico que é - a RENUMI é uma
associação constituída de professores universitários brasileiros interessados
na saúde e nutrição materno-infantil. Por isso mesmo teve a preocupação de
organizar esse séminãrio sobre matéria diretamente vinculada a um dos im~
portantes compromissos sociais da universidade, que é exatamente o de analisar, com espírito crítico, os fenômenos sOciais que se relacionam com a saúde
e o bem-estar materno-infantil. Dentro desta seara, o planejamento familiar é
um dos fenômenos de grande importância que tem sido muito pouco estudado pelas instituições governamentais responsãveis, de tal forma que se pode
dizer que até hoje não assumiram uma posição definida nesse sentido. Daí a
razão da organização desse seminãrio, urna vez que a Universidade é a Instituição que tem o compromisso de reunir e organizar conhecimentos e fatos
sobre esse tipo de fenômeno, que sirvam de subsídios para a definição de uma
posição oficial a respeito.
O Seminário apresentou entre outras coisas, que fazem parte, de documento mais amplo as seguintes conclusões:
I) Que não existem justificações demográficas para um programa de
controle da natalidade no Brasil, uma vez que tem se confirmado coincidentemente por vãrias investigações, que a fecundidade na nossa população tem
caído rapidamente nos últimos anos. Investigadores da seriedade de Alberto
Magno de Carvalho e Elza Berquô, têm encontrado urna queda da fecundida~
de em torno de 25% no decênio 1965~1975 que são os últimos anos estudados.
Um inquérito de prevalência de uso de anticonceptivos, feito no Estado de
São Paulo, demonstrou Uma porcentagem de uso de anticonceptivos que justifica essa queda acima mencionada.
2) Que não existem furidamentos experimentais para justificar que o planejamento familiar por si só venha a resultar em melhores níveis sócioeconómicos para a família e para o País. Em realidade, a queda da fecundidade acima mencionada coincidiu com uma perda da capacidade aquisitiva per
capita da população assalariada.
3) Que reconhece-se o direito que todos os indivíduos têm de decidir
sobre o número de filhos e a oportunidade de tê-los, o que significa que hâ necessidade de colocar as informações e os meios anticonceptivos ao alcance de
todos.
Entretanto, esse direito tem sido utilizado como pretexto para alocação
desproporcionada de recursos para informação e distribuição de anticonceptivos em detrimento de outras atividades que viriam satisfazer direitos tão ou
demais importantes a aquele invocado, numa situação como a nossa, de re.cursos limitados e inúmeras necessidades insatisfeitas.
Além disso, para que se exerça esse direito na sua plenitude, necessitamse outras condiçõeS, que freqüentemente se esquecem e que dêem possibilidades aos casais de procriar, alimentar e educar os filhos que desejam ter, num
contexto de dignidade.
4) Que o setor saúde deve assumir suas responsabilidades no Planejamento Familiar por dois grupos de razões fundamentais:
a) que nenhum programa de atendimento integral à mulher poderâ cumprir plenamente seus objetivos sem incluir medidas de prevenção de uma gravidez de alto risco ou não desejada, ou simplesmente para facilitar o espaça~
mento entre os filhos.
b) que as circunstâncias em que urna alta proporção de mulheres férteis
expostas a gravidez (64% em São Paulo e 26% no Piauí) estão usaildo procedimentos contraceptivos, em grande parte dos casos sem consideração das suas
indicações, contra~indicações e complicações, constituem um importante
problema de saúde que não pode ser ignorado pelo setor competente.
Mas, em meio a essas copclusões, aos estudos e aos debates que ali se
procederam tomou-se conhecimento, inclusive através da imprensa, em notí~
cia publicada no O Estado de S. Paulo em 29 de julho, de um projeto aprova~
do pelos Ministérios de Planejamento e Previdência Social, sobre controle fa~
miliar e apresentado ao Fundo das Nações Unidas para Atividades e População, FNUAP, para a obtenção de um auxílio de 26 milhões de dólares.
Esse fato preocupou sobremaneira os simposiastas que o discutiram amplamente, inclusive se pronunciando sobre a matéria.
E mostram eles que cabe questionar a oportunidade e a validade do pro·
jeto sobre controle familiar elaborado pelo Ministério da Previdência Social e
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pela SEPLAN e que teria por objetivo a conscientização da população para a
paternidade responsável e o planejamento familiar.
Esse projeto, será de abrangência nacion-al, de grande penetração através
dos meios de comunicação social e, aléin dos 26,6 milhões de dólares solícitados ao FNUAP, compromete 5,6 milhões de cruzeiros de contrapartida em
recursos da Previdência Social.
Veja-se o grotesco dessa situação. Amanhã, mesmo, estaremos discutin~
do e apreciando o conhecido pacote previdenciârio, em que se procura sacrificar mais a ainda homens jã sacrifiCados que recebem minguadas aposentadorias e que, se aprovado, perderão 75% do valor delas, caso voltem a outro tipo
de atividades. A justificativa é a bancarrota da Presidência Social. Pois bem,
o Governo se dispõe, em tais circUnstâncias, a comprometer 5 bilhões e 600
milhões de cruzeiros em um Programa de Controle Familiar.
Ora, as observações feitas pelo seminário, em relação ao projeto, mostram que:
a) Um projeto dessa magnitude e profundidade é de fato instrumento de
uma política de Planejamento Familiar. O que surpreende é o fato de que o
País desconhece que tenha sido discutida amplamente e definida uma política
nesse sentido.
Mais uma vez, estamos diante de uma orientação adotada pelo Poder
Público, sem que a sociedade brasileii-a, através dos seus segmentos mais representativos, e sem a convocação das instituições mais díretamente ligadas
ao assunto, tenham sido devidamente ouvidas e convocadas para um grande
debate nacional a respeito.
b) Seguramente esse projeto aumentará grandemente a demanda a
meios de Planejamento Familiar, persistindo a situação de omissão do sistema de Saúde e agravando as conseqüências de práticas anticonceptivas que
não obedecem normas e carecem de supervisão de pessoal de saúde.
c) No caso de ser implantado o PREV-SAÜDE, teríamos uma oportunidade de corrigir as distorções atuais, normalizando e dando a supervisão
necessária às ações anticonceptivas que se realizam atualmente. Entretanto
não sabemos como justificar uma ..conscientização" tão ampla em,planejamento familiar que aumentaria intensanierite a demanda, sobrecarregando o
sistema com ações desse tipo e conseqUentemente desviando recursos humanos e materiais de outras necessidades básicas da população.
Em outras palavras, não se pode entender a prioridade da conscientização em planejamento familiar, sobre áreas tão ou mais importantes e caren~
tescomo o controle de câncer, vacinação,-pré-natal, aleitamento natural, etc.
Portanto, o Governo se propõe a· am planejamento familiar, onerando
os cofres públicos, dando-lhe uma prioridade que não foi fruto de uma decisão da Nação brasileira.
d) Segundo a lei que regulamenta o Sistema Nacional de Saúde, é deresponsabilidade do Ministério da Saúde ·estabelecer normas técnicas sobre
qualquer atividade relativa a sua área de competência.· Surge a interrogação
se a assessoria técnica desse projeto caberá a esse Ministério, que até agora
parece não ter sido considerado na sua elaboração.
Como sempre, o Ministério da Saúde é colocado em segundo plano. Isto
se refere não só à alocação de verbas, mas até mesmo em termos de poder de-

cisório.

·

e) Estranha-se o fato de que o INAMPS se comprometa a desviar 5,6

milhões de cruzeiros de seus recursos para este projeto, exatamente como nós
assinalamos, numa fase de crise econôrnica interna em que, inclusive, estamos
diante da chamada crise previdenciâria. Chama~.se atenção também, que 2,3
milhões dos recursos externos sejam destinados a pagamento de salários de
634 pessoas por ano, o que cria uma situação de dependência de recursos ex~
ternos para pagamento do pessoal, recursos que são transitórios e que darão
lugar a despesas equivalentes para os cofres públicos a partir do término do
projeto.
Estavam presenteS na reunião 22 simposiastas de vários Estados doBrasil pertencentes a Instituições UniVersitãrias ou nãO, públicas e privadas.
Estavam também presentes nesse Seminário a maioria dos Conselheiros
da RENUMI.
Este documento que temos em mãos, assinado pelo Dr. José Aristodemo
Pinotti, Que é Presidente da RENUMI, parece-nos de grande validade, sobretudo porque ele alerta para orientações que são tomadas pelo poder público
no setor da saúde e que não parecem condizentes com os interesses mais imediatos da população brasileira.
Também ternos em mãos um outro documento assinado pelo médico
Guilherme Robalinho, de Pernambuco, que é o do Conselho Regional de
Medicina daquele Estado - CREMEPE- em que constam respostas que
foram dadas por esse órgão repre&erüiiívo da classe a questionário elãborado
no II Simpósio Nacional de Assistência Médico-Previdenciâria, o II SIM
NAMP, realizado por inici<itiva da ComisSão de Saúde do Senado Federal,
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no período de 15 a 18 de setembro último e que foi presidido e coordenado
pelos nossos colegas Senadores Jaison Barreto e Henrique Santillo, respectivamente.
Nesse encontro, foram apresentadas algumas perguntas da maior atualidade e importância, face às quais a CREMEPE oferece a sua lúcida posição,
que nos parece deva ficar constando dos Anais desta Casa, pela oportunidade
e pela abrangência das respostas dadas.
EiS o documento em questão:
RESPOSTA AO QUESTIONÃRIO ELABORADO PELA
REPRESENTAÇÃO DO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE
PERNAMBUCO - CREMEPE

I. Por que aos crescentes recursos colocados à disposição do setor
médico-assistencial não se obtém um correspondente aumento de eficiência?
O desenvolvimento tecnológico modificou profundamente nas
últimas décadas a prâtica da medicina, principalmente no que serelaciona com as técnicas diagnósticas e terapêuticas.
Colocado na periferia de um sistema, com urna estrutura universitária profundamente frágil e um desenvolvimento científico
muito aquém das suas necessidades, o Brasil importou as técnicas
médicas modernas sem um censo crítico na sua aplicação. Na sua
grande maioria as estruturas médicas existentes, bem como o pessoal técnico que nelas trabalham, estão dimensionadas, para execução de a tos niédicos que dependem de tecnologia, que a Nação
não domina e não controlã~ O Estado e as empresas nacionais juntas, não detêm nem 25% do capital neste setor da Economia.
Ao lado disto., podemos constatar muitas vezes um desvio de
compromisso ético de algumas instituições médicas, que em vez; de
empenharem-se no bem estar do indivíduo, transformam as doenças
em fonte de lucros.
A Previdência Social, maior responsável pela atenção médica
no Brasil, gastou em 1978 com assistência médica cerca de 5% do
nosso PNB, colocando o Brasil neste setor, próximo a economias
mUito mais fortes. Estes gastos foram distribuídos da seguinte forma: 17% para os hospitais próprios do !NAMPS; 1% para subvenção de hospitais não previdenciãrios (incluindo-se aí os hospitais
universitários); 10% para o pagamento de salário de trinta mil médicos funcionários do INAMPS; 26% para o pagamento de casas de
saúde contratadas e 40% para o pagamento de a tos méd ;os realizados sob a forma de unidade de serviço (U .S.). Como po .. e-se verificar, 66% destes recursos forain empregados na compra de serviços
executados por terceiros, sobre os quais não existe urn.a forma eficiente de controle por parte do governo.
O pagamento por unidade de serviço privilegia as téCnicas médicas sofisticadas e remunera muito mal, os atas médicos mais simples e nem por isto menos eficientes; deteriora o relacionamento
médico-paciente desde que as doenças são transformadas em mercadorias; por outro lado, todas as tabelas de convênios remuneram
muito melhor os procedimentos cirúrgicos, que as atitudes médicas
conservadoras.
Gastos vultosos e procedimentos técnicos soflSticados não conseguiram, no entanto, melhorar as condições de saúde da população
brasileira, pois para nós estã claro que não é dando-se prioridade à
assistência médica que conseguiremos tal intento, e sim com a modificação da política governamental, fazendo _com que haja uma melhoria do atual perfil de distribuição de renda de forma a assegurar a
toda a população acesso aÇJs bens e serviços fundamentais à sua
existência. Em outras palavras, considerando-se os níveis de renda e
de desenvolvimento tecnológico alcançados pelo País, não mais se
justifica o elevado custo social de enfermidades e mortes facilmente
evitáveis através da eliminaÇão do severo quadro de privações por
que passam nossas· populações.
No Nordeste, apenas 20% da população pode-se considerar
adequadamente alimentada e 86% dos trabalhadores praticamente
sobrevivem com menos de dois salârios mínimos, portanto não surpreende que os dados oficiais evidenciem que a taxa de mortalidade
infantil na região é de 120 por cada 1.000 crianças que nascem, e que
doenças controláveis através da imunização como o sarampo, a difteria e a coqueluche, juntamente com as diarréias infecciosas c-ontinuem ainda a dizimar milhares de crianças, qUe têm as suas defesas
orgânicas- reduzidas pela desnutrição crónica.
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2. Como se põde interiorizar o atendimento médico-assistencial
sem violentar o espírito liberal da profissão?
Os técnicos de saúde do governo, quando elaboraram o PREVSAÚDE, na sua versão original, apresentaram uma forrlla viâvel de
interiorizar o atendimento médico-assistencial.
O PREV-SAÚDE, porém, é um projeto nati-morto, pois antes
de sair dos gabinetes ministeriais, para ser debatido pelas entidades
médicas e de trabalhadores, teve sua filosofia de ação profundamente modificada.
Para que haja a interiorização eficiente da assistência médica, é
necessário também que haja um maior aporte de recursos orçamentários da União para açÕes médicas simplificadoras.
Quanto ao espírito liberal da profissão deve ser melhor explicitado, pois nas últimas décadas, verificou-se uma profunda modificação nas relações de trabalho dos médicos brasileiros fazendo com
que apenas menos de 5% destes não tenham hoje, nenhum vínculo
empregatício fixo, e sejam essenCialmente profissionais autônomos,
exercendo a chamada medicina liberal.
Não devemos impedir que estes profissionais exerçam sua atividade de autônomos, mas não podemos esperar, que seja através deste modelo de relação de trabalho, que surja a solução para a encruzilhada que hoje se encontra o modelo médico-assistencial brasileiro.
3. Como resolver, de forma satisfatória e definitiva, o problema
do crescente desemprego de profissionais médicos e paramédicos, sem
apelar para a medida obscurantista do fechamento de escolas?

Os cursos médicos e paramédicos sofrem atualmente de forma
direta ou indireta pressões por parte do complexo médicoindustrial, fazendo com que seus currfculos e as megalópoles hospitalares, onde estes funcionam, estejam voltados fundamentalmente,
para uma sofisticada medicina -curativa pondo em segundo plano as
ações médicas simplificadas. A adaptação dos currículos para a formação de médicos generalistas com a visão voltada para os aspectos
biopsiCossociais, da medicina poderá ser uma medida satisfatória,
desde que haja uma garantia de aproveitamento dos mesmos pelas
organizações empregadoras de médico, que atualmente é fundamentalmente a Previdência Social, que de forma direta ou indireta, emprega a grande maioria da categoria.
Persistindo o modelo médico atual, não vemos como possa haver uma diminuição na taxa de desemprego dos profissionais, que
saem das Universidades na sua maioria especialistas ou subespecialistas apenas em condições de prestar seus serviços a uma faixa privilegiada da população.
4. Que paíSes conseguiram, em seu eiztender, resolver, satisfatoriamente, seus problemas de saúde e assistência?
Não conhecendo profundamente a estrutura de saúde de nenhum outro país, preferimos não responder este item.
5. Que modelo estrangeiro, à visiâ disto, pode apresentar, sugestões para a solução dos mais graves problemas sanitários brasileiros?
A solução para a crise médica brasileira em hipótese alguma
deverá ser importada.
Somos de opinião, que deverá surgir, após um amplo e democráticO -debate com a participação de todos os setores da comunidade. Os modelos estrangeiros conhecidos bem como as propostas elaboradas pelos nossos técnicos em saúde pública, devem servir de
subsídios para os debates.
Não acreditamos que possam ser efici(ritCs núidanças impostas
e sim as que surjam comprometidas, com as comui:lidades envolvidas, que são em última instância os grupamentos mais interessados
nestas modificações.
ê preciso se levar em conta os estágios de desenvolvimento econômico díspares qas diversas regiões brasileiras, na elaboração de
qualquer projeto de modelo médico assistencial.
Aqui também é válido o clássico axioma que existem vários
brasis dentro da nossa Federação.
6. Dos sistemas assistencials conhecidos (cooperativas, medicina
de grupo, clínicas particulares em convênio com fundos públicos,
seguro-saúde, etc.) qual deve ser prioritariamente implementado?
Prioritária é a definição da política nacional de saúde. Na nossa
opinião os modelos que visam a mercanti1ização da medicina, tais
como medicina de grupo por exemplo, não devem sei estimulados.
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As cooperativas e o seguro saúde devem ser melhor discutidos.
O seguro ~saúde estatal e obrigatório, jâ em.discussão no Congresso
Nacional parece-nos uma razoável altro:rnativa. A medicina de grupo
deve ser desestimulada.
7. Qual a melhor forinna di? remunerar o serviço do profissional
tne(/icO, de modo a compatibilizar a necessidade de uma medicina de
escala com a natureza essencialmente liberal da classe?

Não só o médico e sim todos os profissionais de saúde devem
ser remunerados condignamente em seus empregos e não de forma
aviltada como ocorre hoje; -deve ser estimulado o trabalho em tempo integral em um só local.
Nada deve impedir que sem formas de intermediação, lucrativa
possa o profissional de saúde trabalhar diretamente, para os que necessitam de suas ações.
Devem ser extintos os pagamentos por a tos médicos realizados
através das tabelas que remuneram na forma de unidades de serviço
(US)

8. Que tipo de médico (e daí, que tipo de escola) se coaduna melhor com nossa a tua/ realidade médico-sanitária e económica?
Respondido na terceira questão.
9. Que é neceSsário .fazer para tornar a assistência odontológica
eficientemente acessível à clientela previdenciária?

As más condições de saúde dentária da população brasileira estão direiamente relacionadas ao injusto perfil de distribuição de renda existente.
Devem ser priorizadas as ações odontológicas preventivas por
parte da Previdência Social, e também o PREV-SAÚDE na sua versão original, se aplicada, seria a resposta adequada as necessidades
da população.
10. Como otimizar o atendimento neuropsiquiátrico e/ou de
aconselhamento psicológico, à vista da crescentre incidência de
doenças por fatores emocionais e mentais?
Necessário seria a modificação dos currículos das Universidades, para que pudessem formar médicos generalistas, com a visão
biopsicossocial, que encarregados de manter o primeiro contacto
com a população enferma, poderiam orientar corretamente neste estágio o atendimento médico, desde que, com uma visão "humanizada" na sua formação seria capaz de valorizar na gênese das enfermiw
dades os fatores emocionais e ambientais.
Em segundo lugar os atendimentos psicológicos e psiquiátricos
devem ser multidepartamental e nele estar envolvida toda uma equipe de saúde mental formada de: Psiquiãtras, médicos e generalistas,
psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e outros profissionais
afins.
Este atendimento deve ser essencialmente ambulatorial, procurando valorizar as experiências de atendimento psicológico e psiquiátrico de menor custo operacional.
11. Que outros problemas médico-sanitários são, no entender de
V. Sfl, emergencialmente prioritários no Brasil atual?
Nesta nossa resposta, será dado um enfoque regional; visando
às prioridades do Nordeste brasileiro.
O nosso principal problema de saúde pública, é a fome endêmi.:
ca que transformou em realidade, as previsões de cientistas como
Nelson Chaves e Josué de Castro, que há várias décadas alertavam
que permanecendo o nordestino com uma dieta de baixo valor calórico e protéico, teríamos dois tipos de brasileiros com características antrópõinCdicas diferentes, tais como as hoje descritas em relatório c;:laborado pela SUDENE, em abril de 81, onde verificamos
que já em 1975, enquanto~ aqui O homem adulto tinha em média 165
cm de altura, pesando 58 quilos e com um perímetro braqueal de
26, I cm., o do Sudeste tinha em média 170 cm de altura, pesando 62
quilos e com um perímetro braqueal de 27,2 cm.
No relatório acima citado verificamos· que apenas 20% da população nordestina pode ser considerada adequadamente alimentada e que no correr de 1981, esta situação deverá ser agravada com a
queda do valor real do salário e com a retirada do subisídio do trigo,
que devido a seu preço mais baixo há vários ·anos substituiu na dieta
do nordestino os alimentos produzidos na região como o feijão, a
mandioca e o milho.
-
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Por outro lado as condições de moradia são precarissimas,
68,8% das casas são rotuladas como domicílios rústicos. 44,2% não
tem água encanada, enquanto 69,6% não possuem nem as mais simples formas de esgoto sanitário.
Para melhorar as condições de saúde desta população é necessário um pacto social mais justo que modifique o perfil do atual, que
faz com que 86% da população ganhe menos que 2 salários mínimos
e onde 42,3% não contribua para a Previdência Social-sobrevivendo
como desemprego ou subempregado constituindo os grandes bolsões de miséria, tão comuns entre nós.
Tal situação de desemprego, subemprego ou emprego com baixa remuneração faz com que aqui estejam situados grandes focos de
endemias como esquistossomose, a doença de Chagas e a tuberculose.
Esperamos que um dia possamos respeitar o item 39 do artigo
XXI II e o item 19 do art. XXV da Declaração Universal dos Direitos do Homem que somos signatários:
Item 3• do Artigo XX!li- Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satiSfatória, que lhe assegure, assim
como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.
Item 19 do Artigo XXV- Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bemestar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos
e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de
perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.
Recife, 25 de agosto de 1981
CONS• Guilherme Robalinho
Relator
Por tudo isso, julgamos oportuno que uma matéria-deste realce fosse trazida à apreciação dos Srs. Parlamentar~, e que pudesse assim, nos Anais do
Congresso Nacional, servir de rumo a mn estudo mais aprofundado de como
equacionar, de maneira mais positiva, Os problemas da saúde no Brasil.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PAULO BROSSARD NA SESSÃO DE 26-Í0-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. PAULO BROSSARD (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Faz menos de uma semana, ocupei esta tribuna para outra vez dedicarme ao seq(iestro, ocorrido em Porto Alegre, de Lilian Celiberti e Universindo
Rodrigues Diaz, e reclamar novamente da omissão do Governo brasileiro e,
em particular, do seu Departamento de Estrangeiros.
Comecei por lembrar, Sr. Presidente, Srs. Senadbres, que a 28 de dezembro do ano passado, o Jornal do Brasil publicava entrevista do novo embaixador Uruguaio em nosso País o quar dizia tCxtualmente que o "seqiiestro
do casal Lilian Celiberti e Universindo I?iaz não era de molde a prejudicar a
imagem do seu país junto à opinião púbfica brasileira". Palavra oficial, palavra de embaixador, publicada num grande jornal do País.
Isso parece que não tinha a menor importância; parece que isso não tinha nenhum significado; parece que isso dizia respeito a um fato absolutamente normal. De tal modo as anormalidades já constituem prática neste
País, que um fato desta gravidade, não foi capaz de provocar a mais remota
repercussão na ãrea governamental brasileira.
Pois bem, sr. Presidente, de tal forma fiquei surpreso com os dizeres da
entrevista do diplomata oriental, que cheguei até a supor, como disse aqui na
semana passada, que tivesse havido alguma incorreção, porque era simplesmente inacreditável o que havia lido no Jornal do Brasil. E, com a prudência
que entendi que devia ter, aguardei um f!1êS para que alguma palavra retificativa, algum esclarecimento viesse a ser dado pelo Chefe da Representação
Uruguaia em nosso País, pelo jornal, que poderia ter ~aptado mal a declaração do diplomata, ou mesmo pelo Governo brasileiro. Um mês esperei e esperei em vão. Absolutamente nada foi dito, foi feito, que embargasse a notícia, a entrevista, as declarações divulgadas pelo Jornal do Brasil de 28-12-80.
À vista disso, dirige-me ao Ministro das Relações Exteriores solicitando
as providências cabíveis, num telex de que já dei conhecimento à Casa; por isto, não o farei agora, outra vez.
Um ou dois dias depois, os jornais de Porto Alegre, de São Paulo e do
Rio de Janeiro noticiaram que o Itamarati indagaria sobre o seqUestro, que o

Itamarati analisaria o pedido do Senador rio-grandense que, diga~se de passagem, naquele tempo era também o Líder da Oposição no Senado. Portanto,
não era apen?s um Senador, mas um Senador que estava investido em função
de Liderança no Senado.
Sr. Presidente, como os jornais noticiassem que o Itamarati havia se dirigido ou dirigir-se-ia ao Ministério da Justiça, entendi prudente e oportuno
endereçar um segundo despacho ao Ministro de Estado da Relações Exteriow
res, para dizer, em síntese, que nada mais natural que o Ministério solicitasse
informações a outro Ministério, urna vez que os Ministérios, todos ele integram o mesmo poder, o Poder Executivo, mas entendia que era conveniente
lembrar que, subordinado ao Ministério da Justiça está ou é a Polícia Federal. E a Polícia Federal se esforçou para não encontrar a verdade, no caso do
seqiiestro. Mais do que isso, consertou uma fábula em relação ao seqUestro.
Mais do que isso, ameaçou os jornalistas da Veja, que foram os descobridores
do seq(iestro, ainda em Porto Alegre. E terminou por apresentar aquela versão fantástica, inacreditável, desonesta, segundo a qual os seqilestrados não
haviam sido seqUestrados, porque, voluntariamente, teriam atravessado a
fronteira BrasiljUruguai, pela altura do Aceguá, exatamente no município de
Bagé, meu município natal.
Lembrei, outro dia, Sr. Presidente, que esta versão levou a erro dois eminentes Senadores desta Casa, os Senadores Henrique de La Rocque e Jarbas
Passarinho, este então Líder da Maioria, Líder do Governo, que aceitou
como valiosa, como correta, como honesta, como verdadeira, a conclusão
apresentada pela Polícia Federal.
Tive ocasião de· ler ao Senado o aparte do eminente Líder da Maioria, ao
tempo - hoje Presidente da Casa- quando falava ao Senador Henrique de
La Rocque, em resposta ao meu discurso. Foi isto na sessão de 9 de março de
1979.
PoiS bem, Sr. Presidente, transmiti à Casa a resposta que o Ministro de
Estrangeiros deu ao Conselho Federal da Ordenl dos Advogados, ao responder ofício em que Pleiteava do Governo que desse aos uruguaios seqilestrados
o mesmo tratamento que havia dado ao assaltante britânico Ronald Biggs.
V. Ex' está lembrado, a Casa está lembrada; tive a honra de receber o
aparte do nobre Senador Marcos Freire, imediatamente após o aparte do
nobre Senador Nilo Coelho, Líder da Maioria. E o Líder da Maioria, com
preciSão~ com abjetividade, com eloqUência, estigmatizou a omissão do Itamarati, dizendo que era realmente injustificável aquela omissão, porque estavam se completando 9 meses, e os meus despachos de janeiro de 1981 ainda
não tinham recebido resposta do Itamarati.
Pois bem, Sr. Presidente, ou porque a minha censura tenha afinal trans~
posto o envidraçado e belo Palácio dos Arcos, o Palácio ltamarati, ou porque
a palavra do Líder do Governo tenha tido a virtude que a minha não alcançara, o fato é que o Jornal do Brasil de sexta-feira, 23 de outubro, divulgou a seguinte notícia procedente de Brasflia. Vou ler a notícia, e depois a nota. A
notícia diz assim:
'"ITAMARATI NEGA OMISSÃO NO CASO DO SEQÜESTRO DE DIAZ E LILIAN CELIBERTI
Brasília - Sem fazer uma só referência ao nome do Senador
Nilo Coelho, Líder do Governo que o acusou de omissão no caso do
seqüestro do casal uruguaio Lilian Celiberti e Universindo Diaz, o
Itamarati divulgou ontem à noite uma nota oficial atribuindo ao
Ministério da Justiça a responsabilidade pela falta de dados oficiais
a respeito dessa questão, embora seu pedido tenha sido feito a 3 de
fevereiro.
Nessa nota, diz o Itamarati que "a tradição da diplomacia brasileira é de agir sempre de forma segura e -criteriosa". Ela invoca testemunho dos parlamentares do Governo e da Oposição para o fato
de que sempre procurou atender aos pedidos do Legislativo."
Estou fazendo a leitura do jornal:

,

A NOTA
É o seguinte o texto do comunicado do Ministério das Relações
Exteriores, expedido pelo Ministro Interino das Relações Exteriores, Embaixador Baena Soares.
"O Itamarati tem o maior apreço e consideração pelo Poder legislativo e sempre procura atender, no âmbito das suas atribuições,
as solicitações que o Legislativo lhe dirige.
A esse respeito, há numerosos testemunhos de parlamentares
do Partido do Governo e dos Partidos da Oposição.
Quanto às comunicações do Senador Paulo Brossard, apenas
corno conhecimento oficial dos fatos fornecido pelo órgão competente, poderia agir o Itamarati. Em 3 de fevereiro, o Itamarati en-
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viou aviso ao Ministério da Justiça com o pedido de elementos oficiais de informação. Só depois do recebimento das informações oficiais do órgão competente é que o Itarriarati -pode- conSiderar a possibilidade de cfetuar gestão junto a qualquer Governo, em assunto
dessa natureza.
A tradição da diplomacia brasileira é de agir sempre de forma
segura e criteriosa."
Até aqui, a nota, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, corno se vê da nota do ltamarati, ele silencia a respeito da falta de resposta ao Senador- ao Senador que era o Líder
da Oposição, nesta Casa, aos dois despachos dos últimos dias de janeiro. São
decorridos quase nove meses_.
O Itam;rati tem muita atenção para com à Poder Legislativo, só que não
responde a um Senador e Líder do Governo, num assunto desta gravidade e
desta seriedade ... A mim me parece, Sr. Presidente, que o Itamarati trateia os
seus deveres, nesta caso, trateou e ainda está a trateá-los.
Mas, Sr. Presidente, tem mais, Sr. Presidente, e é especialmente para isto
e por isto que cu vim à tribuna nesta tarde. E que eu dei conhecimento ao Senado da resposta do Itamarati ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que traz a data de 3 t de julho de 1981 e em resposta ao ofício do Conselho Federal da Ordem de 30 de junho. E, neste ofício do Itamarati ao Conselho Federal da ordem, a resposta é outra. Não é a que estã aqui na nota oficial do Itamarati. O que aqui se diz é que o Ttamarati não tem responsabilidade nenhuma, porque, tendo solicitado informações ao Ministério da Justiça,
parece que nada recebeu até agora.
No estante, na resposta dada ao Conselho Federal da Ordem, o Itamarati entra no mérito da questão e diz que os casos não são iguais, que o caso
Biggs é diferente do de Universindo Diaz e Lilian Celiberti.
Como é que ele poderia dar essa resposta ao Conselho Federal da Ordem, se ele diz agora que, até este momento, o Ministério da Justiça não lhe
prestou as informações solicitadas?!
Em face da nota divulgada pelo Jornal do Brasil do dia 23, como se compreende que o ltamarati tenha respondido desta maneira ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados?! Passo a ler:

2. Cumpre-me assinalar que os dois episódios mencionados
configuram situações totalmente distintas. O cidadão britânico residente no Brasil - Ronald Biggs foi retirado do território brasileiro pela força, por ação delituosa de cidadãos estrangeiros, ao passo que no caso dos dois referidos cidadãoS uruguaios não estâ claro
tenham sido eles retirados do País pela força, por agentes estrangeiros. Neste caso, como é notóriO, autoridades brasileiras envolvidas
foram processadas, na forma da lei, por usurpação de autoridade.
Nessas circunstâncias, tendo havido de parte de autoridades brasileiras uma torpeza, seria precária a formulação de um protesto sério
junto a um Governo estrangeiro.
O que eu queria, Sr. Presidente, era comparar as duas manifestações, a
de agora, depois do meu discurso, depois do aparte do nobre Líder do Governo que se associou à crítica por mim formulada, e a resposta dada pelo mesmo Ministério ao- Conselho Federal da Ordem dos Advogados.
Afinal de contas, Sr. Presidente, como se pode levar a sério um serviço
destes?
Mais uma vez, estou aqui para protestar, e prOtestar com a maiOr energia
- com a maior veemência, - e para dizer que hei de continuar protestando
até o último dia do meu mandato, enquanto o Itamarati não cumprir o seu
dever, dependa ou não de outro Ministério, que é problema seu e não meu e
não desta casa. Esta é a questão; este é o prôblema.
Agora, Sr. Presidente, veja só, lá, no ofício à Ordem dos Advogados, a
explicação é uma, aqui, dirigindo-se à Nação brasileira, em nota oficial, a explicação é outra, e eu não posso conceber que o Ministério das R dações Exteriores do meu País proceda assim, porque isso não é nem prudência, nem segurança; isto tem outro nome; isto poderá ser conivêllcia, ísto poderá ser
cumplicidade; prudência não é, segurariça não' pode ser.
Volto a dizer que o Itamarati tem recebido desta Casa, a começar pela
Oposição, tratamento da maior deferência. Nunca tramitou um assunto do
Ministério das Refii.ÇõCs EXteriOres, -neste- SenadO, Sem que deixasse de contar
com a presteza, o auxílio, a colaboração da Oposição.
A propósito, eu mesmo, Sr. Presidente, já recebi mais de um telegrama
de agradecimento do Ministro de Estado; eu mesmo.
Quando o nosso Embaixador na Colômbia foi sequestrado, Sr. Presidente, qual foi a voz que se levantou neste plenário, para externar a solidariedade
que era da Oposição e logo se converteu em uma solidariedade da Casa intei-
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ra? Qual foi, Sr. Presidente? Saiu das bancadas do Governo? Não, saiu da
bancada da Oposição, exatamente da sua liderança, ao tempo!
Quem tomou a iniciativa de convocar o Ministro de Estado à Comissão
de Relações Exteriores, para que desse informações a respeito do que estava
acontecendo e do que poderia acontecer com aquele servidor da Nação, que
era um servidor daquela Casa, da Casa de Rio Branco? Ou muito me engana
a minha memória, ou se deveu a um Senãdor oposicionista. Só que a minha
memória não me engana, Sr. Presidente. Deveu-se à iniciativa do nobre Senador Itamar Franco.
Foi a Oposição-que támou a iiticiativa de traduzir os sentimentos nacionais, naquele momento em que a nossa chancelaria era atingida na pessoa de
Um dos seus membros, quando o Brasil estava sendo atingido, quando estava
sendo golpeado, quando estava sendo ofendido na pessoa do seu representante. E dou apenas este exemplo, para não me demorar na tribuna, porque poderia dar outros.
Por isto mesmo, a Oposição tem autorídade para falar esta linguagem e
para reclamar do Ministério das Relações Exteriores a duplicidade apontada
que não lhe fica bem em assuntos desta relevância e desta importância.
De mais a mais, Sr. Presidente, tenho, diante dos olhos, um editorial do
-Jornal do Brasil. Não se trata de um folha clandestina, volto a dizer, não se
trata de uma folha de circulação restrita a um município, em algum lugar do
País. Nã0, trata-se de um jornal de circulação em todo o País, como ê o Jornal do Brasil.

O Sr. Itamar Franco -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. PAULO BROSSARD- Com o maior prazer.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex• tem razão. Nem sempre a recíproca é verdadeira, partindo do Itamaraty. Não apenas nesse aspecto abordado por V.
Ex', nobre Senador Paulo Brossard, mas em muitos outros. O Itamaraty, em
determinados acordos assinados no exterior, tem se negado a informar ao
Congresso Nacional, esquecendo, inclusive, a grande lição do grande internacionalista Haroldo Valadão, que entende que qualquer acordo assinado, no
exterior, deve ser enviado ao Congresso Nacional. Hoje, inventou-se o chamado Acordo Quadro; Baseado no Acordo Quadro, o Itamaraty não envia
ao Congresso Nacional. Isso aconteceu na visita de Sua Excelência o Senhor
Presidente da República à Argentina, quando lá assinou protocolos e acordos, no campo nuclear, desconhecidos do Congresso Nacional. Isso aconteceu, Senador Paulo Brossard, quando levantávamos, aqui, da tribuna do Senado Federal, o aspecto de que, utilizando o Porto de Paranaguá, foram enviados peças de obuses 155 mm para a África do Sul. Até hoje, essas explicações não foram dadas ao Congresso Nacional.

O SR. PAULO BROSSARD- V. Ex• tem razão, nobre Senador Itamar
Franco. V. Exi! deve estar lembrado de que, ainda na semana passada, eu
mencionava episódios ocorridos em janeiro de 1883, em Uruguaiana. Por que
eu pude ter conhecimento disto e utilizar-me deste antecedente da nossa história diplomática, da nossa política externa? Ê porque o relatório do Ministério e Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, que era assim que se
denominava então o atual Ministério das Relações Exteriores, o relatório
continha notícia circunstanciada dos fatos de carâter internacional ocorridos
no ano. Hoje, quem lê, na Mensagem Presidencial, o capítulo da política externa, não fica sabendo coisa nenhuma do que aconteceu, porque este capítulo é mais Uma crônica sociã.l do que outra coisa, registra as visitas recebidas e
as_yisitas feitas, e quase nada mais. Se V. Ex' vai ali verificar, por exemplo, a
posição do Brasil, que é tomada pelo seu Ministro de Estado, na abertura da
Assembléia das Nações Unidas, não fica sabendo coisa alguma.
O Sr. Itamar Franco - Ê verdade, Senador.
O SR. PAULO BRÓSSARD- É um relatório pífio; quer dizer, daqui a
um século, os senadores do ano 2.081, se recorrerem à mensagem anual do
Presidente da República, não sab~rão o que aconteceu f!: respeito da política
extern~ do País. Ao contrário de nósJ Senadores de 1981, quando vamos à co_~
leção dos relãtórios do Ministério de Estrangeiros, no tempo do Império,
onde é possível se saber até fatos como a prisão de dois argentinos, por autoridades argentinas, com a colaboração de autoridades brasileiras, em U ruguaiana, e que levaram o Governo de Sua Majestade o Imperador D. Pedro
II a exigir a devolução dos argentinos seqüestrados no Brasil com a colaboração de autoridades brasileiras, tal como aconteceu em Porto Alegre com os
uruguaios.
De modo que não posso me conformar com essa conduta dúbia, coleante, contraditória e, o que é pior ainda, inverídica, porque quem lê a nota do
Itamaraty divuigada nos jornais de sexta-feira, nota oficial, e quem lê aresposta do ltamaraty assinada pelo titular da Pasta ao Coriselho Federal da Ordem, encofltra duas versões diferentes.
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Mas, quando tive a h(Jnra de ser interrompido com o aparte sempre
oportuno do nobre Senador por Minas Gerais, Sr. Itamar Franco, aludia, Sr.
Presidente, a um editorial do Jornal do Brasil, editorial este que se intitula,
significativamente, "'Sinistro Silêncio", e diz assim- só vou ler o seu início:
SINISTRO SILENCIO
Jornal do Brasil, 30-6-80

O sol da evidência atravessa, há muito tempo, as nunvens que
se quis forjar em torno do episódio do seqüestro do casal Lilian Celiberti- Univcrsindo Dias, em Porto Alegre. A história possui agora toda a minúcia de detalhes que se costuma encontrar nas últimas
páginas de um romance policial, quando o suspense deve dar lugar à
lógica. Aos testemunhos dos jornalistas de Veja que surpreenderam
o seqUestro em andamento, que viram Lilian Celiberti ainda em
Porto Alegre, cercada pelos seus seqUestradores, veio somar-se o depoimento de um ex-integrante da grande máquina de torturas em
que se transformou o regime uruguaío. A iriultidão de fatos casa-se
com a perfeição que exclui desmentidos. Fantástico, no caso, ficou
sendo apenas o inquérito da POHcia Federal, segundo o qual o casal
uruguaio teria cruzado voluntariamente a fronteira, por Bagé. Das
três testemunhas que esse inquérito arrolou, duas jã voltaram atrás.
A terceira é um cobrador de ônibus acusado de roubo de gado.
Paro aqui, Sr. Presidente, e volto a dizer que isto não saiu numa folha
desconhecida, numa folha mais ou menos clandestina, numa folha de limitada circulaç_ão, em um município perdido no meio do Brasil. Isso saiu em Editorial do Jornal do Brasil.
Ah! Sr. Presidente, que tempos aqueles em que uma vária do Jornal do
Commercio-punha o Governo às falas. Agora, um e9-itorial do Jornal doBrasil é simples e solenemente ignorado pela Pasta de_ Relações Exteriores.
Mas, não é só isso, Sr. Presidente, não é só isso, não. E o ex-Governador
do Rio Grande do Sul, Sr. Sinval Guazelli, que, em.entrevista estampada pela
imprensa do País- e eu_ tenho em mãos o Correio do Povo de 30 de abrildiz:
ter sido vítima de uma traição cometida por integrantes do seu
governo contra ele própiio, contra o povo gaúcho e contra a tradição do Estado, no episódio do seqUestro dos uruguaios Lilian Celiberti e Universindo Dias, ocorrido no final do seu governo) em
1978.

segura, é conivente e é cúmplice. Hei de reclamar. E espero que, diante dessa
nota, a Ordem dos Advogados volte a solicitar ao Ministro de Estado das Relações Exteriores a providência antes solicitada, porque a resposta dada pelo
Ministro à Ordem está em conflito com a nota oftcial do Ministério, publica~
da na sexta-feira, dia 23.
Isso não pode ficar assim, isso é uma vergonha, isso é uma nódoa, isso é
uma chaga. E a Casa de Rio Branco não pode se converter em cúmplice de seqUestradores, em cúmplice de seqUestradores.
Espero, Sr. Presidente, espero, Srs. Senadores, que a noção do dever volte à Pasta de Estrangeiros, que a noção do pundonor nacional, tão vivo, sempre, nas tradições da nossa diplomacia, da nossa diplomacia justamente respeita~a ontem e hoje, e que por isto mesmo não pode ser conspurcada num
episódio sujo como este_do seqüestro!
Disse ontem e volto a dizer hoje: triste do Serviço de Estrangeiros do
Brasil se ele ainda não tivesse chegado a uma conclusão a esse respeito, porque seria de uma obtusidade verdadeiramente notável. Mas todo mundo sabe
que o Itamaraty está cansado de saber que o seqUestro ocorreu, como ele
ocorreu, porq"ue se há um segmento do serviço público que é integrado por
pessoas de alta e aprimorada capacidade é exatamente este, o do Ministério
das Relações Exteriores; e por isto mesmo a: sua responsabilidade é maior; e
por isto mesmo a sua responsabilidade não pode ser equiparada à responsabilidade de um alcagüete policíal, de um participante do seqüestro! O Ministro
das Relações Exteriores, Sr. Presidente, não pode ficar no mesmo nível que
um Didi .. Pedalada"!
Esta a questão, este o caso. E é contra isto que levanto a minha voz, mais
uma vez, de protesto enérgico, enérgico prOtesto, Sr. Presidente, para acordar
a Chefia do Serviço Diplomático de nosso País.
Embora desta vez eu não tenha recebido um aparte do Líder do Gover~
not que aqui não se encontra, porque se aqui se encontrasse- estoti certovoltaria a proferir o aparte que proferiu na semana passada, ao meu discurso,
embora hoje não tenha a honra de ouvir a voz do Senador Nilo Coelho, que
acutilou, e bem acutilado, o Itamaraty e o seu titular, lembrando, inclusive,
que há pessoas que ainda não se deram conta de que foi revogado o AI-5as palavras não são minhas, foram dele- espero~ Sr. Presidente, que o Ministério das Relações Exteriores não se confunda com policiais delinqUentes,
e com uruguaios que violaram a Soberania Nacional, não se torne seu conivente, e não se torne seu cúmplice, ou deixe de ser seu conivente ou cesse de
ser seu cúmplice.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem! Palmas.)

E o título é este Sr. Presidente:
.. Ex-governador condena o seqUestro de uruguaios e propõe
sua devolução"
Mas o Itamarati, mudo e quedo, não torna iniCiativa porque ninguém
ainda lhe quebrou as vidraças para dizer Hhouve seqUestro, houve seqUestro,
acorde o Sr. Ministro de Estado, está aqui a cei'tidão do seqUestro".
Que mais espera o Ministro das Relações Exteriores? Quer, por acaso,
uma certidão do seqUestro? Pois certidão já existe com as decisões da Justiça
do Rio Grande Sul, de Primeirã eSegu-rlda InstânCias, sendo que ao acórdão
do Tribunal de Alçada foi interpoSto reCurso para o Supremo Tributlai"Federal e o Supremo Tribunal Federal dele não tomou conhecimento. E o processo criminal está findo. Que mais aguarda, que mais espera o sucessor de Rio
Branco, Sr. Presidente?
Mas, não é sóA O Estado de S. Paulo, que também não é um jornal clandestino, Sr. Presidente, que também r.ão é um jornal que circula em algumas
ruas de alguma cidade, em algum lugar deste País, que é tido e havido como·o
maior jornal da América Latina, O Estado de S. Paulo. na sua edição de 7 de
junho estampa uma notícia interessantíssima sobre o título: '"Lilian Celiberti
revela como foi o seu seqüestro". Mas o Itamarati não toma disso conhecimento.
Ainda mais, Sr. Presidente, ainda mais, Srs. Senadores, tenho em mãos
uma outra notícia de O Estado de S. Paulo de 10 de setembro. Qual é o seu
título, Sr. Presidente? '"ONU manda Uruguai libertar jã Lilian e confirma o
seqüestro". Ê a Organização das Nações UOidas que reconhece, que proclama, .que afirma a ocorrência do seqUestro. É a Organização das Nações Unidas que reclama do governo daquele País o cumprimento da ld internacional,
mas o Governo brasileiro, Sr. Presidente, este não, este continua mudo, quedo, cego. Nada e nada. Pergunto: até quando isso vai acontecer? Pergunto:
até quando o Ministério vai abusar daNação brasileira, desrespeitando-a, até
quando? Porque isso é um caso de desreSpeito à Nação brasileira. Jã não ê de
desrespeito a esta Casa, a este Senado, mas é um desrespeito flagrante à
Nação brasileira.
Disse, hâ instantes, Sr. Presidente, que até o último dia do meu mandato
hei de reclamar contra essa omissão que, longe de ser prudente, longe de ser

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PAULO BROSSARD EM SEU DISCURSO:
O Estado de S. Paulo, 7-6-8!

Lilian Celiberti revela
como foi seu seqüestro
Por meio de bilhetes passados clandestinamente a seu pai- escritos com
uma agulha sobre o papel laminado dos maços de cigarros- a uruguaia Lilian Celiberti, seqüestrada no Brasil para Montevidéu, numa Operação policial que envolveu os dois países, revela, quase três anos depois, detalhes do seqüestro, que atingiu igualmente seus dois filhos, Camilo e Francesa, e o companheiro Universindo Diaz. Lilian conta ter sido presa no dia 12 de novembro de 1978, na estação rodoviária de Porto Alegre, de onde foi conduzida para ''local não identificado", denunciando ter sofrido torturas para revelar seu endereço. Seus torturadores. afirma ela, chamavam o chefe do grupo
de Dr. Jair.

A prisão foi feita por um grupo de dez homens, comandados pelo Dr.
Jair, segundo Lilian caracterizado por cabelos grisalhos. Os bilhetes narram
que os homens que a detiveram em Porto Alegre exigiram que se identificasse
e a seguir a levaram para um lugar desconhecido.
Para descobrir seu endereço, diz Lilian, eles chegaram a torturâ-la, mas
acabaram encontrando a informação que buscavam num papel que ela trazia
no bolso. No local para onde foi levada, Lilian conta ter ouvido o nome Ataliva, que seu advogado, o gaúcho Omar Ferri,julga ser o codinome de um policial.
O pai de Lilian passou a Ferri quatro desses bilhetes e informou que teve
acesso a eles durante o tempo em que ainda tinha permissão para visitar a filha, no presídio de Punta Rieles, em Montevidéu. Atualmente, essa permissão
foi revogada e Ulian está proibida inclusive de tomar sol. Conforme seu pai,
Lilian escreveu os bilhetes com uma pequena agulha, no papel laminado usado na parte interna dos maços de cigarro. Ela e o pai fumam a mesma marca,
o que facilítou a troca dos maços durante o tempo em que ficavam conversando na prisão, ainda que sob rigorosa vigilância e sobre temas que obrigatoriamente eram restritos a questões familiares, por ordem da direção do presídio.
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Pedro Seeling, delegado, e Janito Keppler, inspetor, igualmente indicia~
dos corno participantes da operação, acabaram absolvidos "por falta de pro~
vas". Atualmente, o processo estã em fase de recurso ao Supremo Tribunal
Federal. Lilian e Universindo estão presos em Montevidéu, Camilo vive na
Itál-ia com o pai, Hugo Casariego, e Francesca com oS avós maternos na capital uruguaia.
Irno e Dídi Pedalada, apesar de condenados, estão em liberdade por serem primãrios.
Ornar Ferri anuncia para os próximos meses a publicação de um livro
identificando pormenores até agora não completamente esclarecidos, entre
eles a viagem de Porto Alegre a Montevidéu. No livro, o advogado reproduzi~
rá os bilhetes de Lilian ao pai, adiantando que terá novas e importantes revelações a fazer.
Ao se despedirem, Lilian passava seu maço ao pai e ficava com o dele,
fornecendo informações que Ferri clasSifica de fundamentais para a reconstrução da operação parapolicial de que foram vítimas os uruguaios. O advogado pretende, a seguir, reconstituir completamente o capítulo final da operação.
Alguns detalhes, hoje tornados públicos, revelam que depois de presa Li~
lian recebeu um telegrama de Rubem Pietro, como ela membro do PVPPartido Por la Victória dei Pueblo- vindo de Paris. Ao ligar para Pietro, ela
perguntou por uma pessoa com quem tinha mantido contato recentemente,
levando o líder do PVP a concluir que sua companheira deveria ter sido presa, já que tinha conhecimento desse contato. Foi assim que ele avisou a irmã
de Lilian, em Milão, e o Clamor, jornal da Cúria de São Paulo. Pelo jornal, o
advogado Luiz Eduardo Grecnhalgh soube da prisão da uruguaia, avisou o
advogado Omar Ferri e este foi à residência de Lilian, na rua Botafogo, 621,
apartamento 11 O.
O dia 12 de novembro de 1978 foi um domingo em que Universindo, enR
tão reSidente na rua Santo Antônio, prepãrava~se-para levar- Os filhos de LiJian ao jogo entre Internacional e Caxias. Preso por policiais brasileiros e militares uruguaios, ele foi conduzido ao apartamento de Lilian, tendo início,
então, a operação que ficou-internacionalmente Coi:lhecida como "o seqlle~tro
dos uruguaios". A própria Justiça gaúcha concluiu ter havido seqüestro,
apontando dois policiais brasileiros como 'participantes e ·punindo-os- Orandir Portassi Lucas, o Didi Pedalada, inspetor do DOPS e ex-jogador de
futebol, c João Augusto da Rosa, inspetor do DOPS conhecido como Irno.
Sobre sua prisão em Porto Alegre, um dos bilhetes diz, em parte, o seR
guinte: " ... Aí me encapuzaram, me deram golpes, me despiram e puseram os
fios nas orelhas e nos dedos. Os brasileiros ficii-am preocupados porque no
começo eu não gritava, mas os uruguaios, isto é, "el lsidorito" (Hugo Genta,
creio, capitão), e outro que disse ser argentino, me agarravam e pediam que
aumentassem a voltagem. Assim ficaram não sei quanto tempo até que surgiu
o endereço c então eu lhes disse que meus filhos estavam lá, que eles iam fazêlos desaparecer como os outros e me pus a gritar. Esse grisalho que chamava
Dr. Jair me assegurou que não ia acontecer nada com eles. Pedi que os deixasR
sem com uma viiínha. Evidentemente, eles não queriam complicações com as
crianças porque aceitaram e fomos para a casa. Nesse momento Yano (Universindo) saía com eles para o estádio. MeteramRno a socos para dentro e eu
fui bater na vizinha da frente, mas o diabo quis que não houvesse _ninguém.
Levei Francesca ao banheiro, quebrei meu espelho e quis cortarRme. Para dizer a verdade, não cortava nada e só me machuquei. Pensei muitas outras coisas, como jogar-me das escadas, mas o fato de gue estivessem diante de mim
me paralisava ... "

O Estado de S. Paulo, I 0'9-81
ONU manda Uruguai libertar ·
já Lilian e confirma o seqüestro
O Comitê de Defesa -d-OSDireitos Humános d3 ONU condenou o governo do Uruguai a conceder imediata libertação à presa política Lilian Celiberti
- atl.Íalmente cumprindo pena de cinco anos em MontevidéU- a autorizar
sua saída do país e in-denizá-la pe~a violação de seus direitos. ·o Comítê--da
ONU reconheceu também, na sentença de julgamento, que Lilian, seus dois
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filhos e Universindo Rodriguez Diaz foram seqUestrados no Brasil por agenR
tes uruguaios, apoiados por policiais brasileiros.
A decisão do Comitê de Defesa dos Direitos Humanos foi tomada na
reunião de 29 de julhO~- divulgada, ontem, em São Paulo, pela Se_cretaria Internacional de Juristas pela Anistia--nO Uruguai (SIJAU), através de seu representante no Brasil e integrante do Comitê Diretor, o advogado Belisário
dos Santos Júnior. A demora na divulgação do documento é atribuída, segundo Bdisário, a trâmites burocráticos da própria ONU. A decisão, contudo, é o resultado de um processo iniciado em 1979, quando o advogado italiano Francesco Cavallaro entrou com uma representação junto ao comissariado internacional da ONU, relatando a história da prisão de Ulían Celiberti.
O comissariado da ONU considerou verdadeiro o relato de Cavallaro e
com base nele condenou o Uruguai por violação do Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos, do qual o Uruguai é signatário desde 1976. Segundo o relatório da ONU, a detenção e prisão de Lilian foram arbitrárias, uma
vez que sua transferência do Brasil (ocorrida em 1978, em Porto Alegre) para
o território uruguaio foi feita pela força, por policiais uruguaios com cumplicidade de funcionários da polícia brasileira. O governo uruguaio foi condenado, ainda, por manter Lilian incomunicável durante quatro meses, de impediR
la de contratar um advogado de sua confiança e porque não foi julgada rapidamente.
A decisão- da ONU baseou Rse no Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos, pelo qual o Estado é obrigado a respeitar e garantir a todos os inR
divíduos que se encontram em seu território- e que estão sujeitos a sua jurisdição - os direitos relacionados pelo Pacto. Para o Comitê- de Defesa da
ONU, porém, "será inadmissível interpretar esta responsabilidade no sentido
de permitir a um Estado cometer em outro país as violações do pacto que não
podem ser cometidas em seu próprio território".
Para obedecer às determinações da ONU, explica Belisário, O Uruguai
precisaria romper com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos,
provocando uma série de implicações internacionaiS. "Esta é a primeira e
grande oportunidade do novo presidente, Gregório Alves, de demonstrar sua
disposição em restaurar a democracia e o respeito aos direitos humanos, conforme declarou em SC!J discurso de posse", afirma o representante da Sijau.
Lilian Celiberti continua detida no presídio de Punta Rieles, e deverá ser
submetida a um novo julgamento pelo Tribunal Militar Uruguaio, podendo
sua pena ser aumentada em mais cinco anos, conforme pedido do promotor.
No Brasil, os policiais envolvidos no seu seqüestro foram absolvidos e apenas
um - Orandir Portassi Lucas, o Di di Pedalada, no DO PS gaúcho- foi proibido por três anos de exercer atfvidades policiais.
(')ATO DO PRESIDENTE
No 120. de 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confeR
rem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo
com~ delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
Diretora n'.' 2~ de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo
n<:> p05331/81, resolve apose~tar Arlette Bretas, ocupante do cargo efetivo de
Técnico Legislativo, Classe Especial, Código SF-ALRNS-011, Referência NS25, do Quadro Permanente do SenadO Federal, com base nos artigos lO!, inR
ciso III, parágrafo único e·I02, inciso I, alínea a. da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403, inciso II, 404, inciso
I e 392, §49, da Resolução SF n<:> 58, de 1972 e artigo 405, inciso I, da mesma
Resolução alterada pela Resolução SF o<? 21, de 1980, com proventos correspondentes ao vencimento do cargo em comissão de Diretor da Representação
do Senado Federal no Rio de Janeiro, Código SF-DAS-101.4, bem como à
incorporação da Representação Mensal de 50% prevista no artigo 69 da ResoR
lução SF n~" 21, de 1980_e_ a gratificação adicional por tempo de serviço a que
tem direito, nos termos do§ 29 do artigo 49 da Lei n9 5.900, de 1973 e artigo
10, § I o, da Lei n' 4.345, de 1964.
Senado Federal, 19 de outubro de 1981. -Jarbas Passarinho, Presidente
do Senado Federal.
t•) Republicado por haver saído com incorreções no DCN. Seção 11 •1"
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ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DE FINANÇAS
5• REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE MAIO DEI981
Às dez horas do dia quatorze de maio de mil novecentos.e oitenta e um,
na sala de reunião da· Comissão, presentes OS-S"enhores Senadores FranCo
Montoro, Presidente, Amaral Furlan, Amaral Peixoto, Raimundo Parente,

Affonso Camargo, Pedro Simon, José Fragelli, Martins Filho, Saldanha OerR
zi, Almir Pinto e Mauro Beilevides, reúne-se a Comissão de Finanças.
Deixam de Comparecer, por motivo justificado, _os Senhor~s Sena_dores
Lomanto Júnior, Tarso Outra, Gabriel Hermes, Roberto Saturnino, Teotónio Vilela, Tancredo Neves e Mendes Canale.
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A seguir, são apreciadas as seguintes proposições:
Projeto de Lei da Câmara n" 90/80- -Autoriza a reversão, à Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., do terreno que menciona.
Relator: Senador Amaral Furlan
Parecer: Favorãvel
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n'? 19/80- Determina que as instituições de
ensino superior vinculadas à União, mantenham cursos noturnos.
Relator: Senador Tancredo Neves
Parecer: Favorável ao projeto e ao Substitutivo da CCJ
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n' 371/79- Regula o pagamento do laudêmio
incidente nas transmissões financiadas pelo Sistema Financeiro de Habitação.
Relator: Senador Affonso CamargO
Parecer: Favorável, na forma do Substitutivo que apresenta
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n9 345/78- Acrescenta parágrafo ao artigo
450 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Relator: Senador Amaral Peixoto
Parecer: Contrário
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n' 354/78- Altera a redação do artigo 474 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Contrário
Conclusão:_Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n' 84/80- Dispõe sobre a disponibilidade e
aposentadoria dos membros do Ministério Público Federal e da Defensaria
Pública.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Contrário
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senido n9 117/79 - 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.
Relator: Senador Raimundo .Parente
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n9 3/81-DF- Autoriza o Governo do Distrito
Federal a contrair empréstimo com a Caixa EConômica Federal, e dá outras
providências.
Relator: Senador José Lins
Parecer. Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Ficam adiadas para a próxima reunião, as seguintes proposições: PLC n9
91(80, PLC n' 76(79, PLS n• 186/79, PLS no 324/79 e PLC n' 42/81.

8• REUNIÃO, REALIZADA EM 4 DE JUNHO DE 1981.
Às dez horas do dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e um, na
Sala de reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Franco Mon~
toro, Presidente. Vicente Vuolo, Bernardino Viana, Almir Pinto, Tarso Du~
tra, Lomanto Júnior, Raimundo Parente, José Fragelli, Martins Filho, Mauro Benevides, José Lins, Amaral Peixoto e Benedito Canellas, reúnewse a Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Amaral Furlan, Gabriel Hermes, Roberto Saturnino, Pedro Simon, Teotônio
Vilela, Tancredo Neves e Mendes Canale.
Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente dew
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da ata da reunião, que, em seguida, é dada c_omo aprovada.
A seguir, são apreciadas as seguintes proposições
Projeto de lei da Câmara n9 83{80- Cria 10' Região da Justiça do Tra~
balho, o Tribunal Regional do Trabalho respectivo, e institui a corresponden~
te Procuradoria Regional do Ministério Público da União junto a Justiça do
Trabalho e dá outras providências.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Ofício "'S" 23/79- Aprova as Contas do Governo do Distrito Federal,
relativas ao exercício financeiro de 1978.
Relator: Senador Mauro Benevides
Parecer: Favorâvel
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Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara nç 98/80- Dispõe sobre a isenção da multa
prevista no artigo 8' da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral.
Relator: Senador Almir Pinto
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Decreto Legislativo n9 29/80- Aprova o texto do Acordo
para evitar a Dupla Tributação em Matéria de Transporte Aéreo, celebrado
entre a República Federativa do Brasil e a República da Venezuela, em Cara~
cas, a 7 de novembro de 1979.
Relator: Senador Amaral Peixoto
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n9 165/79- Dispõe sobre o direito à vista
mensal do agrônomo e do veterinário do Ministério da Agricultura, pelas
propriedades agrícolas no órgão.
Relator: Senador Vicente Vuolo
Parecer: Contrário ao projeto e à emenda apresentada
Conclusão: Vista ao Senador Mauro Benevides.
Mensagem nç 380/80 - Estabelece alíquotas máximas para o imposto
de que trata o item I, do art. 23, da Constituição Federal.
Relator: Senador José Uns
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução apresentado.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n9 85/80- Cria a 12• Região do Trabalho. o
Tribunai Regional do Trabalho resPectivamente, institui a correspondente
Procuradoria Regional do Ministério Público da União junto à Justiça do
Trabalho, e dá outras providências.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Oficio "S" n• 6/81- Do Sr. Governador do Estado do Maranhão, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 30,0 ffiilhões de dólares norte-americanos, destinado a financiar obras rodoviãrias e o projeto Italuís.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: favorável, na forma do projeto de Resolução apresentado.
Conclusão: Aprovação do parecer, com votos vencidos dos Senadores
José Fragelli e Affonso Camargo.
Oficio "S" n9 13/81 - Do Sr. Governador do Estado do Ceará, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar empréstimo externo, no
valor de US$ 30,0 milhões de dólares, destinado ao II Plano de Metas Governamentais- PLAMEG II - 79/83.
Relator: Senador José Lins
Parecer: Favorável, na forma do projeto de Resolução apresentado.
Conclusão: Aprovação do parecer, com votos vencidos dos Senadores
José Fragelli e Affonso Camargo.
Ofício "S" 11/81 -Do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso do
Sul, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar empréstimo
externo no valor deUS$ 30,0 milhões de dólares norte~americanos, destinado
a financiar Programa de Investimentos do Estado.
Relator: Senador Benedito Canellas
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução apresentado.
Conclusão: Vista ao Senador José Fragelli.
É retirado da pauta o PLSC N• 10/81.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

16• REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA), REALiZADA
EM 16 DE SETEMBRO DE 1981
Às dezessete horas do dia dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta e um, na Sala de reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Gabriel Hermes, Vice-Presidente no exercício da Presidência, Bernardino
Viana, Benedito Canellas, Amaral Furlan, Martins Filho, Amaral Peixoto,
Raimundo Parente, Almir Pinto, Lourivai Baptista e Humberto Lucena,
reúne-se a Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores,
Lomanto Júnior, Tarso Outra, Mauro Benevides, Roberto Saturnino, Pedro
Simon, Teotônio Vilela, Franco Montoro, Tancredo Neves. Affonso Camar~
go e Mendes Canale.
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AO constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que,
em seguida, é dada como aprovada.
A seguir, são apreci':l.das as seguintes proposições:
Ofício "S" no 20/81- Do Sr. Governador do Estado de Santa Catarina
solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação de empréstimo externo, no valor de U_S$ 50,0 milhões de dólares norte-americanos,
destinada a financiar o Programa de Investimento do Estado.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução apresentado.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Ofício "S" n' 21/81- Do Sr. Governador do Estado do Espírito Santo,
solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação de emprêstimo externo no valor deUS$ 12,122,200.00, destinado à liqüidação de
compromissos com a dívida externa do Governo do Estado relativa a 1981.
Relator: Senador Martins Filho
Parecer: Diligência ao Poder Executivo.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n'i' 19/78- Pm.íbe_a cobrança ao adquirente
da casa própria, por intermédio do Sis_tema_fin_anceiro de Habitação, de
obras e equipamentos comunitário e de iníra-estrutura urbana.
Relator: ~enador Martins Filho
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n9 100/81 -Fixa em 5% a área agricultável,
nos projetes pecuários e agrícolas, inclusive os integrados a projetas 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 dá outras
providências.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Favorável ao projeto e contrãrio à Emenda n~ t.:·CE, -_na forma
da Emenda nO? 2-CF.
Conclusão: Aprovação do parecer.
São retiradas de pauta, as seguintes proposições·:
PLS n' 11/80, PLS n' 124/80, PLC n' 141/77, PLS n' 355/79, PLS n'
135/79 e PLC n' 43/81.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
17• REUNIÃO, REALIZADA EM 1o DE OUTUBRO DE 1981

Às dez horas do dia um de outubro de mil novecentos e oitenta e um, na
Sala de reuniões da Comissão, pres6ntes os Senhores Senadores Gabriel Hermes, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Bernardino Viana, José
Fragelli, Tancredo Neves, Martins Filho, Pedro Simon, Mauro Benevides,
Lomanto Júnior, Amaral Peixoto e Benedito Canellas, reúne-se a Comissão
de Finanças.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Raimundo Parente, Amaral Furlan, Tarso Dutra, Roberto Saturnino, Teotônio Vilela, Franco Montara, Affonso Camargo''e Mendes Canale.
Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que,
em seguida, é dada como aprovada.
A seguir, são apreciadas as seguintes proposições:
Oficio "S" nO? 22/81- Do Sr. Governador do Estado do Rio de Janeiro,
solicitando autorização do Senado Federal, para contratar empréstimo eXterno no valor deUS$ 162,000,000.00, destinado à~Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - METRO.
Relator: Senador Tancredo Neves
Parecer: favorável, nos termos do- Projeto de Resolução apresentado.
Conclusão: aprovação do parecer.
Ofício -··s· n'i' 23/81 - Do Sr. Governador do Estado de Goiãs, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação de empréstimo externo no valor deUS$ 55,000,000.00, destinado a Programa de Rodovias Alimentadoras do Estado.
Relator: Senador Tancredo Neves.
Parecer: favorável, nos termos do Projeto de Resolução apresentado.
Conclusão: vista ao Senador Pedro ·srniOn~Projeto de Lei do Senado nO? II/80"- Introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de assegurar estabilidade provisória
ao empregado que reclama, durante o prazo de tramitação da reclamatória.
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Relator: Senador José Fragelli.
Parecer: favorável, na forma da Emenda n9 1-CCJ.
Conclusão: aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n'i' 277/79 - Determina prazo máximo para a
instalação de telefones adquiridos através de financiamento e dá outras provi~
dências.
Relator: Senador Tancredo Neves.
Parecer: contrário.
Conclusão: aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n9 355/79 - Concede auxílio-funeral aos inválidos e aos maiores de 70 ·anos abrangidos pela Lei n9 6.187, de 11 de dezembro de 1974.
Relator: Senador Tancredo Neves.
Parecer: favorável.
Conclusão: vista ao Senador Gabriel Herme&.
Projeto de Lei do Senado n9 13/79- Dispõe sobre a concessão de apo~
sentado ria especial para o- comerciário, na forma que especifica.
Relator: Senador Pedro Simon.
Parecer: favorável.
Conclusão: aprovação do parecer, com votos vencidos dos Senadores
Bernardino Viana e José Fragelli.
Projeto de Lei do Senado n9 135/79- Estabelece critério para a majoração das tarifas dos serviços públicos que especifica e dá outras providências.
Relator: Senador Pedro Simon.
Parecer: favorável, nos termos da Emenda n9 1-CE.
Conclusão: aprovação do parecer.
Projeto .de Lei da Câmara n'i' 43/81 -Veda a cobrança de juros de mora
sobre títulos cujo vencimento se dê em fariado, Sábado ou domingo.
Relator: Senador Pedro Simon.
Parecer: favorável.
Conclusão: aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n9 47/80- Acrescenta dispositivo ao 3rt. 483
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e dá outras providências.
Relator: Senador Pedro Simon.
Parecer: favorável.
Conclusão: aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado nO? 372/79 - Concede abono anual aos idosos
e inválidos.
Relator: Senador Tancredo Neves.
Parecer: favorável.
Conclusão: aprovação do parecer, com voto vencido do Senador Bernardino Viana.
Projeto de Lei do Senado nO? 44/79- Assegura ao trabalhador o período
regular de férias, ainda quando afastado em razão de acidente de trabalho, alterando o art. 133 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Relator: Senador Mauro benevides.
Parecer: favorável.
Conclusão: aprov.i<;-ão- do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n'i' 35/79- Autoriza o Governo Federal a ins~
tituir a Fundação Universidade Federal de Campina Grande e dá outras providências.
·
·
Relator: Senador Mauro Benevides.
Parecer: favorável.
Conclusão: aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado nO? 93/79- reabre o prazo para que segurados
do INPS promovam a retificação de seu enquadramento.
Relator: Senador Gabriel Hermes.
Parecer: favorável, na forma da Emenda n9 1, de Plenário.
Conclusão: aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n9 5/81- Altera o art. }9 da Lei n9 6.226, de
14 de julho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de serviço público federal e de atividade privada, para efeito de aposentadoria, e dá
outras providências.
Relator: Senador Martins Filho.
Parecer: favorável.
Conclusão: vista ao Senador Bernardino Viana.
Projeto de Lei do Senado n9 76/81 -Autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS, Autarquia vinculada do Ministério
do Interior, a doar o imóvel que mencioria, situado no Município de Pentencoste, no Estado do -Ceará.
Relator: Senador Mauro Benevides.
Parecer: favorável.
Conclusão: aprovação do parecer.
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São retiradas de pauta as seguintes proposições;

PLC n• 83(77, PLS n• 124(80, PLS n• 6(80, PLS n• 176(77, PLC n• 58}80,
PLC n• 76(79, PLS n• 136(80, PLS n• 67(80, PLS n• 324(79, PLS n• 362(79 e
PLS n•.I79(80.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, CarloS
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
18• REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 1981
Às dez horas do dfa quinze de outubro de mil novecentos e oitenta e um,

na Sala de reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Franco
Montara, Presidente, Bernardino Viana; Benedito Canelas, Almir Pinto, Affonso Cáriiãrgo, Mart-ins Filho, José Fragelli, Amaral Furlan, Lourival Baptista e Saldanha Derzi, reúne-se a Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lomanto Júnior, Amaral Peixoto, Tarso Outra, Gabriel Hermes, Mauro Benevides, Roberto Saturnino, Pedro Simon, Teotônio Vilela, Tancredo Neves
e Mendes Canale.
Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que,
em seguida, é dada como aprovada.
A seguir, são apreciadas as seguintes proposições:
Projeto de Lei da Câmara n9 05/81 -Altera o art. l9·da Lei n9 6.226, de
14 de julho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de serviço público federal e de atividade privada, para efeito de aposentadoria, e dá
outras providências.
Relator: Senador Martins Filho
Parecer: Favorável
Con-clusão: Aprovação do parecer.
Oficio HS" n9 23/81 -Do Sr. Governador do Estado de GoiáS, solicitando autorização do Senado Federal para contratar empréstimo externo no
valor deUS$ 55,000,000.00, destinado ao Programa de Rodovias Alimentadoras do Estado.
Relator: Senador Tancredo Neves
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Vista ao Senador José Fragelli.
Projeto de Lei da Câmara n' 12(79 - Modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de I• de
maio de 1943.
Relator: Senador Almir Pinto
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n• 182(79- Altera a redação dos§§ 5• e 6•, do
art. 127, do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Relator: Senador Affonso Camargo
Parecer: Pela prejudicialidade do Projeto
Conclusão: Aprovação do 'parecer.
Projeto de Lei da Câmara n9 66(81- Dispõe sobre a alienação de imóveis da União, nas condições que menciona~:
Relator: Senador José Fragelli
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n9 203/80- Acrescenta parágrafo ao art. 8<? da
Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973.
Relator: Senador Bernardino Viana
Parecer: Pela prejudicialidade do Pfojeto.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n9 211/79- Altera dispositivo do Decreto-lei
n9 389, de 26 de dezembro de 1968, para o fim de estabelecer novo critério de
início dos efeitos pecuniários deCorrentes de trabalho insalubre ou periculoso.
Relator: Senador Almir Pinto
Parecer: Pela rejeição do projeto
Conclusão: Aprovação do_ parecer.
Projeto de Decreto Legislativo n9 15/80- Aprova o texto do Protocolo
Adicional ao Acordo de Previdência Social Brasil-Espanha, de 25 de abril de
1969, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, em Brasília, a 5 de março de 1980.
Relator: Senador Almir Pinto
Parecer: Favorável, nos termos da Emenda n9 1-CRE
Conclusão:- Aprovação do parecer.
Projeto de Resolução n• 049/81 - Do Sr. Governador do Estado de
Mato Grosso do Sul, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar empréstimo externo no valor de US$ 30,0 milhões de dólares norteM
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americanos, destinado a financiar Programa de Investimentos de interesse do
Estado.
Relator: Senador Benedito Canelas
Parecer: Favorável, nos termos da Emenda n9 01-CF
ConClusão: Aprovação do parecer.
São retirados de pautas, as seguintes proposições:
PDL n• 25(80, PLS n• 341/80 e PLS n' 255(80.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
19• REUNIÃO, REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 1981
Ãs dez horas do dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e oitenta e
um, na Sala de reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores
Gabriel Hermes, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Bernardino
Viana, José Lins, Almir Pinto, José Fragelli, Raimundo Parente, Lourival
Baptista, Martins Filho, Lomanto Júnior e Amaral Peixoto, reúne-se a Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Amaral Furlan, Tarso Outra, Mauro Benevides, Roberto Saturnino, Pedro
Simon, Teotónio Vilela, Franco Montoro, Tancredo Neves, Affonso Camargo e Mendes Canale.
A seguir, são apreciadas as -seguintes proposições:
Projeto de Lei do Senado n• 329(80- Modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de\teterminar que o pagamento por
horas extras habituais também integre a remuneração.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n9 248/79- Regulamenta o exercício da profissão de "maitre" e garçom, e dá outras providências.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Contrário, com voto vencido do Senador José Fragelli.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n9 40/77- Dispõe sobre o registro de entidades no Conselho Nacional de Serviço Social, concessão, pagamento e prestação de contas de subvenções sociais e dá outras providências.
Relator: Senador Martins Filho
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n• 17/81 - Altera a redação do art. 448 da
Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe sobre a culpa recíproca na
rescisão do contrato de trabalho.
Relator: Senador Gabriel Hermes
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Olicio "S" n• 23(81- Do Sr. Governador do Estado de Goiãs solicitando autorização do Senado Federal, para contratar empréstimo externo novalor de USS 55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares), destinado ao
Programa de Rodovias Alimentadoras do Estado.
Relator: Senador José Lins
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução apresentado.
ConcluSão: Aprovação do parecer.
Projeto de. Lei do Senado n• 281/81-DF- Autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir créditos suplementares até o limite de Cr$
4.000.000JJOO~Oõ (cjúafr0--6Ilhões de cruzeiros) e dá outras providências.
Relator: Senador Bernardino Viana
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Oficio .. S" n9 25/81- Do Sr. Governador do Estado do Piauí, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar empréstimo externo novalor deus~ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos), destinado a financiar o Programa de Metas do Governo do Estado.
Relator: Senador Bernardino Viana
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução apresentado.
Conclusão: Aprovação do parecer, com voto vencido do Senador José
Fragelli.
Projeto de Lei do Senado !19 100/81- Fixa em 5% a área agricultável,
nos projetes pecuários e agrícolas, inclusive os integrados a projetas industriais, e os de reflorestamentos, localizados no Norte e Nordeste e financiados
por entidades oficiais de crédito,, ou recursos públicos repassados, obrigato-
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riamente utilizada no cultivo de arroz, feijão, mandioca e milho e dá outras
providências.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Favorável às Emendas n9s 2·CF e 3 e 4, de Plenário.
Conclusão: Aprovação do parecer.
São retirados de pauta as seguintes proposições:
PLS n• 341/80, PDS n• 25/80, PLC n' 141/77, PLS n• 253/79, PLS n•
124/80, PLS n' 255/80 e PLC n' 76/78.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE AGRICULTURA
4• REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA
EM 10 DE SETEMBRO DE 1981
Ãs dezessete horas do dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e
um, na Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Leite
Chaves- Presidente, Benedito Canellas, João Lúcio e Martins Filho, reúnese a Comissão de Agricultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
João Calmon, José Richa e Mendes Canale.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da
leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Benedito Canellas, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado
n9 100, de 1981, que Hfixa em 5% (cincO por cento) a área agricultável, nos
projetes pecuários e agrícolas, inclusive os integrados projetas industriais, e
os 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 mifho, e dá. ou"tras providências".
Em discussão·e votação o parecer, é ·o mesmo aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

a

5• REUNIÃO, REALIZADA EM 2 DE OUTUBRO DE 1981.
Às dez horas do dia dois de outubro de mil novecentos e oitenta e um na
Sala de Reuniões da Comissão, presentes os SenhoreS Senadores Leite c'baves- Presidente, Martins Filho, João Calmon, Benedito Canellas e João Lúcio, reúne-se a Comissão de Agricultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Mendes Canale e José Richa.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos, com a dispensa da leitura da Ata da reuniã'o anterior, que é dada
como aprovada.
Em seguida, ao informar que o Presidente e o VicC-Presidente da Comissão deverão participar diretamente dos trabalhos de Plenário, o Senhor Presidente convida o Senhor Senador João Calmon para assumir os trabalhos da
Comissão.
A seguir, dos projetas constantes da pauta, são relatados os seguintes:
Pelo Senhor Senador Leite Chaves:
Parecer contrário à Mensagem n9 47, de 1980, do Senhor Presidente da
República, ~·solicitando autorização do .Senado Federal para a alienação de
terras públicas no Território Federal de Rondônia".
Em discussão e votação o parecer, é o mesmo rejeitado, e designado o
Senador Benedito Canellas para relatar o vencido.
Pelo Senhor Senador Martins Filho:
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 225, de 1980, que ..estabelece normas para concessão de cotas de trigo em grão ao Estado onde
não existem moínhos e dá outras providências".
Durante a discussão, é concedida vista ao Senhor Senador Leite Chaves.
Pelo Senhor Senador Benedito Canellas:
Parecer favorável às emendas de n9s 2 - CF e 3 e 4, de Plenário e contrário à emenda n• 1- CE, ao Projeto de Lei do Senado h• 100, de 1981, que
~·fixa em 5% (cinco por cento) a área agricultável, nos projetas pecuários e
agrícolas, inclusive os integrados a projetas 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 dâ outras providências".
Em discussão e votação o parecer, é o mesmo aprovado.
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
6• REUNIÃO, REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 1981
Ãs dez horas do dia vinte e um de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e um, na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, presentes
os Senhores Senadores Lourival Baptista, Presidente, Lázaro Barboza, Martins Filho, Bernardino Viana, Adalberto Sena, Moacyr Dalla, Murilo Bada..
ró, Mauro Benevides e José Caixeta, reúne-se a Comissão do Distrito Federal.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Saldanha Derzi e Luiz Fernando Freire.
Verificada a existência de número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
Constantes da pauta, são relatadas as seguintes partes do projeto de Lei
do Senado n• 236, de 1981-DF, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Distrito Federal para o exercício financeiro de 1982".
Senador Moacyr Dalla
Parecer favorável nas partes Gabinete do Governador e Procu·radoria~
Geral.
Senador Bernardino Viana
Parecer favorável nas partes Secretaria de Governo e Secretaria de Administração.
Senador Martins Filho
Parecer favorável na parte referente à Secretaria de Finanças.
Senador Mauro Benevides
Parecer favorável na parte referente à Secretaria de Educação e Cultura.
Senador Lourival Baptista
Parecer favorável, com a Emenda n9 1-R, referente as Partes das Secreta~
rias de Saúde e Secretaria de Serviços Sociais, tendo, para isto, passado aPre-sidêncía dos trabalhos ao Senador Mauro Benevides.
Senador M urillo Badaró
Parecer favorável, com as alterações solicitadas pelo Senhor Governador
do Distrito Federal, referente as partes Secretaria de Viação e Obras e Secretaria de Serviços Públicos.
Senador Almir Pinto
Parecer favorável, com a Emenda n9 1-R que oferece, na parte referente à
Secretaria de Agricultura e Produção.
Senador José Caixeta
Parecer favorável na parte referente à Secretaria de Segurança Pública.
Senador Lázaro Barboza
Parecer favorável com aS Emendas de n'?S 1-R e 2-R que oferece, na parte
relativa ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, Receita e Texto da Lei.
A seguir são relatadas as seguintes matérias:
Senador Martins Filho
Parecer favorável ao projeto e a Emenda n9 1-CCJ, ao Projeto de Lei do
Senado n9 27, de 1980, que autoriza o Poder Executivo a criar a Revista do
Serviço Público Editora, vinculada ao Departamento Administrativo do Serviço Público-DASP - e dâ outras providências; e
Senador Bernardino Viana
Parecer favorável ao projeto de Lei do Senado n9 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 dâ outras providências.
Submetidos à discussão e votação, são aprovados todos os pareceres, por
unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Lêda
Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, a presente Ata que uma vez
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
6• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 1981
Aos vinte e dois dias do mês de outubro de mil novecentos e oitenta e
um, às onze horas, na sala de reuniões da Comissão (Ala Senador Alexandre
Costa), presentes os Senadores Agenor Maria - Presidente, Raimundo Paw
rente- Vice-Presidente, Moacyr Dalla, Lourival Baptista e Valdon Varjão,
reúne-se a Comissão de Serviço Público Civil. Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Senadores Aderbal Jurema e Humberto Lucena. Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da leitura
da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir, passa-se à.
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apreciação das matérias constantes da pauta e, pela ordem, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Moacyr Dalla para emitir o seu parecer
sobre o Projeto de Lei do Senado n9 128, de 1978 -Complementar, que "Determina que o pagamento do PIS-PASEP seja efetuado através de cheques
bancários"; PLS n9 153, de 1978- Complementar, que .. permite aos assalariados a utilização do PIS-PASEP pã:ra o custeio de curso superior feito pelo
próprio interessado ou por seus dependentes"; PLS nº 159, de I978- Complementar, que "dispõe sobre a obtenção de empréstimo simples pelos servidores públicos, dos recursos gerados_ pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)"; PLS n' 252, de 1978- Complementar, que "acrescenta dispositivo à Lei Complementar n9 26, de II de setembro
de 1975, que dispõe sobre o PIS-PASEP, para o fim de autorizar a concessão
de empréstimos simples aos participantes do Fundo"; PLS n9 330, de I978Complementar, que "estabelece a participação de representantes dos trabalhadores e dos funcionários-na administração d_o PIS-PASEP. Dispõe sobre a
descentralização do PIS-PASEP-e sua administração nos municípios. Determina que os recursos do PIS-PASEP serão aplicados preferencialmente no financiamento da produção de alimentos, vestuário, habitação e outros bens de
uso ou consumo popular"; PLS n9 050, de 1979- Complementar, que ,..introduz alterações na Lei Complementar nº 26, de 1I de setembro de 1975 1 que
unificou o Progran1a de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)"; e o PLS n' 152, de 1979 Complementar, que "permite aos assalariados a utilização do PIS-PASEP,
para o custeio de curso superior feito pelo próprio interessado ou por seus dependentes". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui pela anexação ao PLS nº 120, de 198I. Continuando com a palavra, o Senador Moacyr Dalla emite o seu parecer sobre o
Projeto de Lei do Senado n9 189, de 1979, que "'dispõe sobre a transferência
da matrícula de universitários servidores públicos estaduais, na forma que especifica". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova·o parecer
do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto. Em seguida, o Senhor
Presidente solicita ao Senador Raimundo Parente para assumir a Presidência
dos trabalhos p-ara que ele possa relatar o último item da pauta, do qual é Relator. Assumindo a Presidência, o Senador Raimundo Parente concede a palavra ao Senador Agenor Maria que emite o seu parecer sobre o Projeto de
Lei da Câmara n'i' 094, de 1981, que ''Estabelece normas gerais a serem adotadas na organização do Ministério Público Estadual". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto, nos termos das Emendas n'i's 1 e 2-CSPC. Esgotada a
matéria da pauta e nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
IS• REUNIÃO, REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 1981
Aos vinte e dois dias do mês de outubro de mil novecentos e oitenta e
um, às onze horas, na sala de reuniões da Comissão (Ala Senador Alexandre

Outubro de l981

Costa), presentes os Senadores Raimundo Parente - Presidente, Aloysio
Chaves, Moacyr Dalla, Gabriel Hermes, José Fragelli, Almir Pinto e a Senadora Eunice Michiles, reúne-se a Comissão de Legislação Social. Deixam de
comparecer, por motivo justificado, os Senadores Humberto Lucena, Franco
Montara e Jaison Barreto. Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como
aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e,
pela ordem, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Gabriel Hermes para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 22, de
1981, que "dispõe sobre licença Inotivada por interesses particulares, dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho". Não há debates,
e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui
contrariamente ao projeto. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Moacyr Dalla para emitir o seu parecer sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 144, de 1979, que "eleva o v~!.l~r de benefícios mínimos a
cargo do INPS, dando nova redação ao§ 5'i' do artigo 39 da Lei n9 5.890, de 8
de junho de I973". Lido o parecer do Relator, a Presidência concede vista ao
Senador Gabriel Hermes. Continuando com a palavra, o Senador Moacyr
Dalla emite o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 52, de 1980,
que ~'altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de
un-ificar o prazo do aviso-prévio". Lido o parecer do Relator, a Presidência
concede vista ao Senador Gabriel Hermes. Ainda com a palavra, o Senador
Moacyr Dalla emite o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 56, de
1977, que "acrescenta dispositivo à Lei n'i' 6.226, de 14 de junho de 1975''; e o
PLS n9 62, de 1977, que "dispõe sobre a contagem em favor dos segurados do
INPS do tempo de serviço público estadual e municipal". Não há debates, e a
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui pelo
arquivamento da matéria. Ainda pela ordem, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senador Aloysio Chaves para emitir o seu parecer sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 86, de 1981, que "acrescenta parágrafo único ao artigo
&93 da Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre a notificação, por
via postal, das decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho". Não hâ debates e a Comissão, por unanim-iâade, aprova o parecer do Relator, que conclui
favoravelmente ao projeto, nos termos da Emenda (Substitutiva) que apresenta. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senador Gabriel Hermes para emitir o seu parecer sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 168, de 1980, que "estabelece salârio mínimo uniforme
para todas as regiões do Brasil"; e o PLS n'i' 181, de 1976, que ,..dispõe sobre a
uniformização do salário mínimo em todo o País". Não há debates e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui contradamente ao projeto. Por determinação da Presidência, são adiadas as seguintes matérias: PLS n' 55/79; PLC n' 12/81; PLS n' 144/80; PLS n' 299(80;
PLS n' 302(80; PLS no 120(77; PLS n' 301/79; Ofício "S" n' 17, de 1976; PLS
n' 145(80; PLS n' 56(77; PLC n' 26/81; e o PLS n' 122/81. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.
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Mendes Canale

Vice-Líderes
Roberto Saturnino
Mauro Benevides
Humberto Lucena
Pedro Simon
Orestes Quércia

Itamar Franco

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

Vice-Lideres

Affonso Camargo
José Fragetti

Líder

l~>-Secretário

1.
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2.
3.
4.
5.

Marcos Freire
Nelson Carneiro
Leite Chaves
Orestes Qué:rcia

Titulares
I. Bernardino Viana

2. José lins
3. Arno Oamiani
4, Milton Cabral

Suplentes
PDS
I. lomanto Júnior
2. Gabriel Hermes
3. Vicente Vuolo
4. Benedito Canetas

5. Luiz Cavalcante
6. José Caixeta
I. Roberto Saturnino
2. Pedro Simon
3. José Richa

PMDH
I. Marcos Freire
2. Teotõnio Vilela

PP

PP
\, Mendes Canale

I. Tancrcdo Neves
2. José Fragelli

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ram"al 3972
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 4315

\. José Fragelli
2. Alberto Silva

I. Affonso C amargo

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 Comis~ões- Ramal 32S6

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF)
(I 1 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
5. Martins Filho
6. Murilo Badaró

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

Suplentes
PDS
1. Luiz Cavalcante
2. Almir Pinto
3. Aderbal Jurema
4. José Lins

PMDB
1. Henrique Santillo
2. Evandro Carreira

I. Marcos Freire

Presidente: Aderbal Jurema
Vice-Presidente: Gastão Müller
Titulares

Suplentes

PDS
I. Aderbal Jurema

2.
3.
4.
.5.

João Calmon
Eunice Michiles
Tarso Outra
José Sarney

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

I. lomantoJúnior
2. Gab.riel Hermes
3. João Lúcio

PMDB
1. Marcos Freire
2. Mauro Benevides

PP
I. Mendes Canale

Assistente: Carlos Ouilherme FonsCca - Ramal 3493
Reuniões: :J'erças-feiras, às 10:00 horas
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo d8s Comissões - Ramal 3024.

I. Saldanha Derzi
2. Luiz Fernando Freire

I. 4.fTonso Camai-&o

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

PP
I. Gastão MUller

I. Efdãsio Vieira

Assistente: Sérgio da Fonseca Brasa ...:.... Ramal 3492
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comis'!;ão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal_3546
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COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
(17 membros)

COMISSÃO DE MUNIClPIOS- (CM)
(17 membros)

COMPOSIÇÃO

1. RaimundiJ. Parente
2. Lomanto Júnior
3. Amaral Furlan
4, Amara! Peixoto
S. Martins Filho
6. Tarso Outra
7. Gabriel Hermes
8. Bernardino Viana
9. Almir Pinto
I. Mauro Benevidcs
Roberto Saturnino
3. Pedro Simon
4. Teotõnio Vilela
4. Franco Montara

'·

Presidente: Lomanto Jünior
Vice-Presideme: Agenor Maria

Suplentes
PDS
I. JoséGuiomard
2. Loudval Baptista
3. Benedito Canelas
4. Vicente Vuolo
5. José Lins

Titulares
I. Almir Pinto
2. Lomanto Júnior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
5. Benedito Canelas
6. Arno Damiani
7. Moacyr Dalla
8. Raimundo Parente
9. Vicente Vuolo

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

PP
I. Tancredo Neves
2. Affonso C amargo

I. Saldanha Oerzi
2. José Fragelli

3. Mendes Canale
Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo COelho
- Anexo das Comissões - Ramal 4"323

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 membros)

I.
2.
3.
4.

José Richa
Orestes Quêrcia
Evandro Carreira
Lázaro Barpoza
5. Agenor Maria

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

2. Aloysio Chaves
3. Moacyr Dalla
4. Eunice Mkhiles
S. Gabriel HermeS
1. Franco Montoro
2. Humberto Lucena
3 . J aison Barreto

Suplentes
PDS
I. Arno Damiani
2. Aderbal Jurema
3. Almir Pinto

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

I. José Fragelli

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

1. Henrique Santi!1o
2. Teotônio Vilela

I. AITonso C amargo

PMDB
I. Marcos Freire
2. Jaison Barreto
3, HUmberto Lucena

I. Lomanto Júnior
2. Almir Pinto
3. Josê Guiomard
4. Lourival Baptista
I. Henrique Santillo
2. Jaison Barreto

PP
1. Alberto Silva
2. Luiz Fernando Freire

I. Saldanha Derzi

Suplentes
PDS
I. DinarteMariz
2. Gabriel Hermes
3. Martins Filho

PMDB
I. Roberto Saturnino

PMDB
I. Adalberto Sena

PP
I. Gastão Müller

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

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dinarte Mariz
Vice--Presiderrte: José Fragelli

Titulares
I. JoãoCalmon
2. Murilo Badaró
3. Aderba\ Jurema

Adalberto Sena

l. Saldanha Derzi

Suplentes
PDS
I. José: Sarney
2. Moacyr Dalla

PMDB
I. Evandro Carreira
PP
1. 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
- An~xo das Comissões - Ramal JI21

Titulares
I. Dinarte Mariz
2. LuizCavalcante
3. JoséGuiomard
4, Murilo Badaró

I. Mauro Benevides
2. Agcnor Maria

I. José Fragelli

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

t. Luiz Viana
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.

Tarso Outra
Lomanto Júr ior
Amaral Peixoto
João Calmon
Aloysio Chaves
José Sarney
Lourival Baptista

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

I.
2.
3.
4.

Raimundo Parente
Aderbal Jurema
Lourival Baptista
Moacyr Dalla

I. AgenorMaria
2. Humberto Lucena

PMDB
1. Leite Chaves
2. Pedro Simon
3. Róberto Saturnino

PP
I. Gastão MUller

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Suplentes
PDS
1. Aderbal Jurcma
2 ..Bernar'dinó Viana
3. Amaral Furlan
4. Moacyr Dalla
S. MartiOs Filho

PMDB
1. Orestes Quércia

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

Presidente: Luiz Viana
[9-Vice-Pre!>idente: Paulo Brossard
29-Vice--Presidente: Amaral Peixoto
Titulares

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

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498
Reuniões:: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão. na Ala s"enador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES-· (CRE)
(15 membros)

PP
I. Alberto Silva

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões: Quartas-feiras, ls 10:30 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 36.52

Suplentes
PDS
t, Benedito Canelas
2. João Calmon
3. Arno Damrani

COMPOSIÇÃO

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Pres-idente: Murilo Badaró

Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Teotónio Vilela

Milton Cabral
Luiz Cavalcante
José Lins
Almir Pinto

Titulares

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR)
(5 membros)

COMPOSIÇÃO

I.
2.
3.
4,

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)

COMPOSIÇÃO

f. Raimundo Parente

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
I. Tarso Outra
2. Aderbal Jurema
3. José 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'

Presidente: Raimundo Parente
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Titulares

I. Luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

COMPOSIÇÃO

Presidente: Franco Montara
Vice-Presidente: Gabriel Hermes
Titulares

Outubro de 1981

I. Gastão Müller

Suplentes
PDS
I. Helvídio Nunes
2. Bernardino Viana
3. JoséGuiomard

PMDB
l. Lázaro Barboza

PP
I. Luiz Fernando Freire

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

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS - (C!)
(7 membros)

B) SERVIÇo D"E"COMISSÕES MISTAS

PMDB

I, EvandroCarreira

Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
- Andar Térreo - 211-3507
Assistentes: tlelena Isnard Accauby- 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 Quércia

2. Lázaro Barboza

COMPOSIÇÃO
PP

~residente: Vicente Vuo!Ó
Vice-Presidentc: Benedito Ferreira

I. Alberto Silva

I. Affonso Camargo

Suplentes

Titulares

C) SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE IN-

PDS
I.
2.
3.
4.
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Vicente Vuolo
Benedito Fe-.."~ira
Aloysio_ Chaves
Milton Cabral

Assistente: Marcelino dos Santos Camello -

I. Lomanto Jónior
2. LuizCavalcante
3. Amaral Peixoto

QU~RITO

Ramal 3498

Reuniões:: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Lpcal: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa

-

Anexo das Comissões -

Ramal 3130

Chefe: Clcide Maria Barbosa Ferreira Cruz: - 211-3511
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- 2ll-3512
Elizabeth Gil Barbosa Vianna- 211·3501
Nadir da !tOcha 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

11:00

CA

Sala da ComiSsão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Rama13378

Comissões

GUILHERME

10:00

CEC

S~RGIO

10:00

CF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Rarríal4323

GUILHERME

10:00

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13020

LEOA

11:00

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3339

LUIZ
CLÂUDIO

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

FÂTIMA

Sala da Comissão, na Ala

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

Horas

ASSISTENTE

Comissões

Sala da Comissão, na Ala
09:00

CE

Senador Nilo Coelho
Ramal3256

Sala da Comissão, na Ala
09:30

10:00

CCJ

DF

Senador Alexandre Costa
Rama14315
Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13168

FRANCISCO

PAULO
ROBERTO

LEOA

Sala da Comissão, na Ala
10:30

CME

11:00

CRE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Rama13254

LEI LA

11:00

CSN

Sala da Comissio, na Ala
Senador Alcxartdrc Costa
Ramal3020

MARCEUNO

11:00

CSPC

Senador Alexandre Costa
Ramal3652

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandrê Costa
Ramal3121

ASSISTENTE

Horas

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rantal3024

LOCAL DA REUNIÃO

ASSISTENTE

GONÇALVES

LUIZ
CLÁUDIO

Senador Alexandre Costa
Ramal3546

SERGIO

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
(Inclusa as despesas de correio)

Sação I (CAmara 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:
..................... Cr$
Semestre
Ano
.............................. Cr$
........
. .. Cr$
Exemplar avulso

2.000.00
4000.00
50,00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque V1sado, 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 - Brasília - DF
CEP 70.160

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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ANO XXXVI- N• 137

SÁBADO, 31 OE OUTUBRO OE 1981

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 -ATA DA 193• SESSÃO, EM 30 DE OUTUBRO DE 1981
1.! -

ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -

Mensagens do Senhor Presidente da República

- N•s 289 a 294/81 (n•s 461 a 466/81, na origem), de agradecimento
de comunicação.

1.2.2 - Oficios do Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores
N9s 37 e 38/81, de agradecimento de comunicação.
1.2.3 - Ofícios do Sr. J9~Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do S"eliiido autógrafos dos seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n' 106/81 (n' 4.265/81, na origem), que
autoriza o Instituto Brasileiro do Café- IBC, a doar, para o fim que indica, faixa de terreno ao Município de Cornélia Procópio, no Estado do Paraná.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 39/81 (n' 88/81, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República
Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Oriental do Uruguai para a Coordenação de Consignações e
Uso dos Canais de Radiodifusão Sonora em FreqUência Modulada na
Faixa de Ondas Métricas \88-108 MHz), concluído em Montevidéu, a 8 de
julho de 1980.
1.2.4 -

Leitura de Projetos

-Projeto de Lei do Senado n' 325/81, de autoria do Sr.Senador
Franco Montoro, que estabelece o usucapião especial para a habitação
nas áreas urbanas.
- Projeto de Lei do Senado n• 326/81, de autoria do Sr. Senador Leite Chaves, que isenta de correção monetária os débitos de unidades residenciais, cujos adquirentes hajam integralizado 50%, pelo menos, do valor total do respectivo financiamento.
- Projeto de Lei do Senado n9 327/81, de autoria do Sr. Senador
Humberto Lucena, que introduz alterações na Consolidação das Leis do
Trabalho, na parte concernente à proteção do trabalho da mulher.
1.2.5 -

Discursos do Expediente

SENADOR LEITE CHAVES- Considerações sobre o Projeto de
Lei do Senado n9 326/81, 1ido na presente sessão. Pleito das cooperativas
paranaenses com respeito ao monopólio do Estado na produção de sementes selecionadas.
SENADOR HUMBERTO LUCENA Camucim-PB.
1.2.6 -

Problema fundiário em

Comunicação da Presidência

-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n<~' 9/80, por ter recebido parecer contrário, quanto ao méritO;-dã comissão a que foi distribuído.

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 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"' 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 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 Re~olução n9 38/81,_ que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$.282.483.630,00 (duzentos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consOlidada. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n9 88/81, que autoriza a Escola Superior de
Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cr$
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros).
Votação adiada por falta de quorum.
-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 dnCo centavos O montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
por falta de quorum.

i

-Projeto d_e Resolução_ n9 60/81, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montanie de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 102/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de JoinviUe (SC) a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vi~te e
seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua d1vtda
consolidada. Votação adiada por falta_ de quorum.
-Projeto de Resolução n9 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, ·aitocenfos·e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta
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e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorom.
-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 18/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira (MG) a elevar em Cr$ 2I.I71.!50,00 (vinte e
um milhões, cento e setenta e um mil e cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.

Outubro de 1981

Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do
economista Sergio Machado, publicado no Jornal do Brasil, edição de
23/6/81. Votação adiada por falta de quorum.
-=-Requerimento ri9 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 providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto deLei do Senado n• 22/81, do Senador JorgeKalume, que
dispõe sobre enquadramento de professores-colaboradores e auxiliares de
ensino e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Resolução n9 85/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar ein Cij; 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e
nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta
e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
por falta de quorum.

- Projeto de Lei do Senado n• 117 j79, do Senador Jorge Kalume,
que dispõe sobre a aplicação, como incentivos fiscais, na área da su~
DAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e
jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal e dã outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Resolução n9 89(81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e
um milhões, cento e setenta e um mil e cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei do Senado n• 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciário, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Resolução n"' 115/81, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor
de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos).
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de ResoluÇãO Õ9 -f06/8I, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tamboril (CE) a elevar em Cr$ 7.522.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9ll0/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Josê dos Campos (SP) 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. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 I 12(81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Estância Turística de ltu (SP) a elevar em CrS 443.100.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões e cem mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de ReSolução n9 113/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) a elevar em Cr$ 137.651.000,00 (cento e trinta e
sete milhões, seiscentos e cinqUenta e um c·ruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorom.
-Projeto de Resolução n"' 114(81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba (PR) a elevar em Cr$ 4.606.655.502,42 (quatro bilhões,
seiscentos e seis milhões, seiscentOS e cinqUenta e cinco mil, quinhentos e
dois cruzeiros e quarenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorom.
-Projeto de Resolução n9 116/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Minas Gerais a elevar em Cr$ 4.266.593.330,50 (quatro bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos
e trinta cruzeiros e cinqUenta centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorom.
-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 quorom.
-Requerimento n"' 43(81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
u 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.

-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 n9 142(80, do Senador_ Orestes Qu~r~~a,
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 Resolução n9 146/80, do Senador Orestes Quércia, que
isenta do Imposto de Renda o 139-salário. (Apreciação prelimínar da
conStitUcionalidade.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 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 quorum.
-Projeto de Resolução n9 40(81, que autoriza a Prefeitura Munici- '
pai de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobres~
t~d~-por falta de quorum, para a votação do Requerimento n9 309/81.
-Projeto de Leida Câmara n9 94/81- Complementar, de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que estabelece normas gerais a serem
a dotadas na organização do Ministério Público Estadual. Discussão encerrada, voltando às comissões competentes em virtude do recebimento de
emendas em Plenário~
1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA
SENADOR MAURO BENEVIDES- Posse da nova Diretoria do
Centro Industrial do Ceará.

SENADOR CUNHA LIMA - ll Encontro dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba, realizado na cidade de João Pessoa no mês
de julho próximo passado.
SENADOR BERNARDINO VIANA - Trabalhos de pesquisa
científica e tecnológica desenvolvidos pelos centros de ciências vinculados
ao CNPq.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES·
SÃO. ENCERRAMENTO.
2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
- Dos Srs. Almir Pinto, Leite Chaves e H urnberto Lucena, proferidos na sessão de 29-10-81.

-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 na admínistração 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
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-Trecho da Ata da 186' Sessão, realizada em 19-10-81.
4 - MESA DIRETORA
5 - LIDERES E VI CE-LÍDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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ATA DA 193~ SESSÃO, EM 30 DE OUTUBRO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDE:NCIA DOS SRS. PASSOS PÓRTO, CUNHA LIMA, JORGE KALliME E ALI\IIR PINTO.

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo Parente- Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz
Fernando Freire- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvldio NunesAlmir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Martins
Filho - Cunha Lima - Humbé:rto Lucena - Luiz Cavalcante - Passos
Pôrto- João Calmon- Amaral Pcixofo- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Leite Chaves- Lenoir VargasPedro Simon.
O SR. PRESIDCNTE (Passos Pôrto) -

A lista de presença acusa o
comparecimento de 29 Srs. Senadores. Há número regimental, declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus inicíamOS--nossus_trabalhos.
O Sr. 19- Secretário procederá à leitura do expediente,
É lido o seguinte
EXPEDIENTE

da Indústria e do Comércio, autorizado a doar ao Município de Cornélio
Procópio, Estado do Paraná, faixa de terreno, com aproximadamente lO m~
(dez metros quadrados), do imóvel onde está edificado o -armazém do IBC. na
sede daquele Município, para a construção de contorno ligando as rodovias
BR-369 e PR·l60_
Art. 29 A área doada revefiCfrão patrimônio do IBC caso não seja utí·
lizada para o fim previsto no art. 19 desta lei, no prazo de doze meses.
Art. J9 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam~se as disposições em contrário.
MENSAGEM No 667, DE 1980

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso •Nacional;
Nos termos ao art. 51 da 'Constituição, tenho a honra de submeter- à elevada deliberação de Vo.Sas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Mlnlstro de. Estado da In·
d·ústria e do Coméro!o, <> anexo projeto de lei que "autoriza o
Instituto Brasileiro do. Café a doar, ,para o fim que Indica, faixa
de terreno ao !Munlciplo de COrnélia Procóplo, no !Estado do Pa-

raná".
Brasllia., :!9 de dézembro de 1980. -

Joio Flpelredo.

MENSAGENS DO I'RESilJENTE-DA REPUBLICA
De agradecimento de comunicação:

No 289/81 (no 461/81, na origem), de 29 do corrente, relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República
n•s 49, 50, 56, 58, 55, 57 e 108, de 1981.
N• 290/81 (n' 462/81, na origem), de 29 do corrente, relativa à apro·
vação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República
n's 40, 403, 39 e 377, de 1980; e 443, de 1981.
N• 291/81 (n' 463/81, na origem), de 29 do corrente, relativa à aprovação da matéria constante da Mensagem da Presidência da República n9
364, de 1981.
No 292/81 (no 464/81, na origem), de 29 do corrente, relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Pr-esidência da República
nos 59, 60 e 61, de 1981.
No 293/81 (no 465/Sf, na origem), de 29 do corrente, relativa à apro·
vação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República
n•s 418, 439 e 365, de 1981.
No 294/81 (n0466(8l, na origem), de 29 do corrente, relativa à matéria
constante da Mensagem CN-92, de 1981, que encaminhou autógrafo da
Emenda ã Constituição n9 20, promulgada· em 20 de outubro de 1981.
OFICIOS DO MINISTRO DAS RELAÇOES EXTERIORES
De agradecimento de comunicação:
N9 37/81, referente à promulgação do Decreto Legislativo nll 50, de
1981, que aprova o texto da Convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Noruega, destinada a evitar a dupla
tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda e o
capital, concluída em Brasília, a 21 de agosto de 1980.
N9 38/81, referente à promulgação do Decreto Legislativo n9 49, de
1981, que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Iraque sobre os usos pacíficos da
energia nuclear, concluído a 5 de janeiro de 1980.
O FI CIOS
Do Sr. JP~Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à rerisão
do Senado autógrafos dos seguintes prqfetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 106, DE 1981
(No 4.265/81, na Casa de origem)
Autoriza o Instituto Brasileiro do Café- IBC, a doar, para o
fim que indica, faixa de terreno ao Município de Cornélio Procópio,
no Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l9 Fica o Instituto Brasileiro do Cãfé- IBC, AutarqUia Federal
criada pela Lei n<~ 1.779, de 22 de dezembro de 1952, vinculada ao Ministério

EXPOSIÇAO DE MO'I'llVOS N,<i 062, DE. 11 DE DEZEMBRO DE
1980, DO SENHOR MThi1STRO DE El!TADO DA INDúSTRIA
E DO COM:!llRCIO.

Excelentissimo senhor

Presidente·~

República

A Prefeitura Municipal cie Cornéllo Procópio, Estado do Pa-

raná, p;ropôs ao Instituto Brasllelro do Café, Autarquia Federal
vinculada a este Município, a aquisição de ·faixa de terreno, com
aproximadamente 10 m• (dez metros quadrados), necessária a
construção de contorn.o Ilg;>.ndo as rodovias BR-369 e PR-16G.
. A Autarquia Informa que não há qualquer Inconveniente para
atendimento da proposta:, esclarecendo que o valor médío do metro
<1uadrado, na região, se situa. em Cr$ 21,00.
Considerando, porém, inexpressivos a extensão da áMa. e o
correspondente valor venal e tendo em vista o interesse. social
de sua· destinação, proponho a Vossa Excelência seja solicitada a
indispensável autoriZação legislativa para, em voo da venda, ser
feita a doação do terreno, vinculada. à construção do oontorno
rodoviário, nos termos do anteprojeto anexo.
AÓ ensejo, renovo a Vossa Excelência ·os protestos do meu mais
profundo respeito. - João Camilo Penna..
LEGISLA('AO CITADA

LEI N.O !. 779, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1952
Cfia o Instituto Brasileiro do Café, e dá outras providência:;.
O Présidente da República:

Faço s·aber que o Congresso Nacional decreta e 2u s:mc~o:10
a seguinte Lei:
CAPíTULO I
Dos fins, diretrizes e atribuições
Art. 1. 0 O Ins)-ituto Brasileiro do Oafé I !BCI. entidad,, autarquica. com personalidade 'jurídica e patrimônio próprio, sede e
foro no Di3trito Federal e jw·i.:dição em tcdo o territ..:aio r.ad·onal
destina-se a_ realizar, através das diretrize.s consta.nt:s desta lei.
a p.:;lítica -económica do café brasileiro no pais e no e.strangeiro.
Art. 2. 0 Para a realização de.s,sa política. adot.ará o IBC as
~.eguintes diretrizes:
a) promoção de pesquisas e experimrntaçõe3 n·o campo da
agTünomia e da tecnologia do café, com o fim de ba·rate·ar o seu
custo, aumentar a produção por caf-eeiro -e melhorar a qualidade
do produto;
b) difUSão das conclusões das pe~w.sas e experimentações
Uteis. à economia cafeeira. inclusive mediante recomendações ac.s
cafeicultores;
c) radicação do cafee1ro nas wna3 eeeológica e economicameil_te mais favoráveis a produção e a obtenção das melho.res qualidades. promovendo, inclusive, a :r-ecupel'laÇão d,as terras que já produziram café e o estudo de variedades à..S mesmas 8tC'ra.p:;ãv.eis
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di defesa d·e um pDeço justo pa.ra o produtor, oondi~ion.a-& à
concorrê~ci~ da produção ali>e?ígena e d101s .artigQS congêneres, bem
assim à 1ndtspensável expan.sao do consumo;
e) aperfeiçoamento do comércio e .do.s meios de distribuição ao
consumo, inclusive t:r~an.sportes;
f) orga,nJzação e lnten.sificação da propaganda, objetivando o
aumento do consumo nos mercadoo interno e externo;
g) realização de pe.squlsas, e estudos econômico.s para P'"Tfeito
conhecimento dos m.elfcadolS consumidores de café e de seus sucedâne()s, oobjetivanrdo a regulari-d!ade das vendas e a oornquista de
novos mercados;
h) fomento do cooperativls.mo de produção,- do c·réd~to e da
dts~ribuição mude entre os cafeicultor-es.
Art. 3.0 Para ·os fins dos f!lrt..s. 1.0 e 2.0 são 3Jtribuicõe·s do

me:

1.

'

-

Int•ensificar, mediante acordos re·mun-erados ou não com

o ::M:I.nl:stério da Agricultum. , a1s Secretarias de Agricultur.a, e Óutras
entidades públicas ou privadas, as investigações e experimentações
necessá_rla.s ao aprimoramentq: dos processos de cultura, preparo,
beneficmmento, 1r.dus.trializaçao e comércio de café.
2. Regulamentar e fi.soaiiza.r o trânsito do café das fontJes de
pr:o.ctução para os po:rrtoo ou pontos rde escoamento e oon.s.umo -e o
respectivo armazenan;ento, e. ainda, a exportação, inclu.sive fixand·o cotas de exp:ortaçao por porto e exportador.
3. Regu!B.r a entrada nos portos, definindo o limite máximo
dos estoques liberados em cada um deles.
4.. Adotar ou sugerir medidas que a.ssegurem a manutenção
do Equilíbrio est-atístico entre a produção e· o" oo:nsum10.
5. Definir a qualidade dos café.s de mercado para o consumo
do interior e do exterior, regula.mentando e fils~li~ando oo tlpoo
e qu_ali.Cad{s no comér.cio inte:t:_no e na exportação·, podendo à.do-tar
medidas que a.ssegurem o normal aba.stecim·ento do mercado interno.
6. Promover a repressão àS fraudes no transporte, comércio,
industrialização ·e consumo~ do café brasileiro, bem como as trans!Jl"ellSÓOO dia presente lei, aplicando as penalidades oobíwi.s, na forma da legislaçoo em vigor.
7. Defender preço justo pava o café, nas fontes de produção
ou nos portos de exportação, inclusiv.e, quando necessário, m~di
ante compra do produto paDa retirada temporária <los mercadoo.
B. Fiscalizar os preços das vendas para o exterior e os embarques na exportação para efeito· do controle cambial, podendo
impedir a exportaçã{) dos cafés vend1do.s a preços que não correspondem .ao valor real da. mercadoria, ou qu.e não oonsultem o interesse nacional.
9. CooperaD dil'etamente oom o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na organização de estatísticas concernentes à
economia cafeeira.
10. Facilitar, estimular ou organizar e estabelecer sistemas
de distribuição, visando a colooação mal.s direta do· eafé dos centros produtores aos de consumo.
§ 1.0 Além das atividades e providências prevtstas neste artigo, poderá o Instituto Bl'rusilelrc> do Café ·:.dotar outras lmplicitas
na.s finalidades definidas pelo al't. 2.0 , inclusive assistência financeira aos cafeicultores e suas cooperativas.
§ 2.0 São consideradas oooperativa:s de cafeicultores, para. os
efeitos desta !e!, as constituídas de proprietários, de arrendatários
e de parceiros, todo~ <>brigato.ri·amente cafeicultores, bem como as
esp~iaJmente constituídas por cafelcultoves, paDa comércio, exportação, beneficiamento, armazenamento/ ~anspoite e industrialização do café.
·

CAPiTULO l i

Da Administração
Art. 4. 0 A BJdministração do IBC fioará 3. cargo dOs seguintes
órgãos:
a) Junta Administrativa (J. Ad.l;
b) Dlreto.ria.
Art. 5. 0 O órgão supremo da direçãó .do IBC, é a .Junta ~
nistrativa constituída:
a) de um delegado especta! do Go'"emo Federal, que a pres1de,
com voto deliberativo e de qualidade;
b) de representantes da lavoura cafeeira nos termos d'o § 2.o
deste aDtigo;
c) de cinoo vep"""'l>ta.ntes do comércio de café, um de cada
uma das pTaças de Santos, RlG de Janeiro. PaiJanaguá e Vltór:ta,
e o últi!n.o em conjmtto dBJS demais praças;
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d) de um repreoontante de Clada um dos Governo<> dias Esbadm
ele Eão Pauío, MIDas çera!s, Paraná, ~.de Janeiro e g,;pírtto
Sam.to •e ele dOlS r.eprerentantes designadOS em conjunto peloo Estados de Pe·r.r:~:ambuco, Bahia, Goiás, Sa.Illta oatartna e M,a,to Grosso.

*

1.0 Os lavradores de café, membros da Junta Administrativa, serão 'ele.ltos pelos ~feicultores, segundo o ·JlTO{!essô ele!to~al
que fór estabelecido pelo Poder Exooutivo em regulamento que
deverá ser expedi& dentro de 120 dias cont:.dos da vigên~!a desta
lei.
§ 2.° Cada Estado 'produtor de café =m produção exportável
mínima anual de 200.000 sacas terá um repr.esentante oaf.eicultor
na J. Ad. Os clema!s Estados terão um representante pam caJCla
milhão cre· sà.cas exportáveis ou fração -superior· a 500.000 sacas
atê o máximo de dez repre•sentantes por Esta&.
§ 3.0 Cada. representante referido neste a.rtigo terá direito a
um voto nas deliberações da J. Ad.
·
§ 4.o Para o efeito do dispooto no § 2.0 , o Ministro da Fla:renda
decla;raxá trinta dias antes das· eleições, o número de representantes cafeicultores com base na pr6ducão exportável média dos
últimos cinco ailos. agrícolia.s.
§ 5.0 Os representantes do comércio do café e seus suplentes
respectivos serão lnclicadçs pel.a.s entidaJdes representativas da
classe das respectivas praças.

Art. 6.0 O presidente da J. 1\cd. será de livre nomeação do
Presidente da República, demissív,el ad-nutum, e os demais membr-os e respectivos suplentes serão .Inv-estidos e·m seus cargos mediante nomeação ·cto Presidente da República.
Art. 7.o
141 ano.s.

o

mandato dos membros da J. Ad. será de quatro

Art. 8.0 . A J. Ad., para desempenho de suas funções, reunirse-á em sua sede; OTdinariamê!nte, independente de convocação,
no primeiro · dLa útil da segun1dia quinzen·a de abril ·e da Segunda
quinzena de outubro; e extraordinariamente, quando c-onvocada
pelo seu presidente, ou, pela maioríia. de seus membil"'00 1 ou ainda
pela Diretor!a do me.
§ 1.0 As sessões ordinárias durai-ão ã.té dez dias, podendo ser
prorrogadalS somente no caso de assim o resolverem no mínimo 2/3
partes dos membros presentes.
§ 2.0 _ As convocações extraordinárias. que não poderãQ exceder o prazo das ordinárias, far-se-ão com antecipaÇão cl.e 15 dia.s,
mediante C"Onvite clireto e nominal aos membros da J. Ad., além
de publicação pela imprensa.
§ 3. 0 Na falta .ou impedimento do delega& e.spechl do Govern-o Frd~ral. será nomeado substituto pelo Pre~tn~r..tc da República.
§ 4.o As deliberações da J. Ad. serão to~adas por maioria de
votos de seus membros p~esentes e· constarão semp-r.e de ata lavrada em. livro próprio.
§ 5.0 O suplente substitui traruitoriamente o representante
em suas faltas ou impedimentos e,. definitivamente, no caso de
renúncia ou falecim-ento.

Art. 9.0 • As deliberações da Juntá Administratl.v.a, que o delegado espee1al do Governo Federal, ou qualquer representante do
Governo estadual. julgar contrárias às d.iretrizes da política econõmica do café, definidas no art. 2.0 , ou aos interesses de determinado Estado, serão submetidas. com fWldamentada exposição, e
·por intermédio do Ministro da Fazenda, à apr.eciação do P:r:esidente
da República, dentro de dez. dias úteis, contados da. data em que
tiverem sido tomadas.
Parágrafo úniéo. Considerar-se-ão aprovadas tais deliberac;õe.s se. decorr:.dos 30 dias do .seu recebimento pelo Ministro, sobre elas nã.d se pronunCiar o Governo, em despacho, para mantê-Ias, no· todo ou em parte, ou suscitar a respectiva reconsideração p·eia Junta Administrativa.
Art. 10 .. A J. Ad. compete:
a) elaborar o seu regimento interno;

b) baixar o orçamento anual do me incluindo nele,
toriamente, as importâncias que julgar necessárias para
ao disposto nas letras a, b e c db art. 2.0 e no n. 0 1 do
desta lei. r\e ac'Jrdo corn o l'.!;.nl:=;tf.r.'o da A-gricultura e
dema:s entidades cit;-:da.s ne::.te úli:.imo dispositivo;

obrigaatender
art. 3.0
com as
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c) fiscalizar a execução do orçatnento, tOmar e aprovar as
conta'S do exercício anterior:
d) apreciar o relatório anual da Diretoria, o qual conterá ex-

plícita demon.stração das contas e dos ates praticados;

e) expedir os regul~mentos de competência do IBC necessários à consecução das diretrjzes e atribuiçées constantes dos artigos 2.0 c 3. 0 des~a lei e determinar as medidas financeiras que
se tornarem necessárias;
f) aprecie~.r as estati.sticas da produção qtre lhe~ sejam propostas pela Diretoria, discutindo-as e. firmando pontos de vista;
g) criar e extinguir cargos e funções, fixar os respectivos
vencimentos e gratlficaGões.
Parágrafo ún:co. -As medidas de ampsro adotadas serão extensivas a todos os Estados produtores, em idênticas circunstâncias e guardadas as respectivas p!'oporções -de valores globais das
regiões produtoras.
Art. 11. Os membros da .J. Ad. terão um .subsídio que constará dos orçamentos anuais. arbitrados pelo Ministro da Fazenda.
Art. 12. 0- f'3C t,çr(~ n·n..,~ diretorla cónstit.u:da de !) ICi!lCO)
membros. sendo que três, no mínimo, serão obrigatoriamente lavradores de café, todos de nomeação do Presidente da Repúbl!ca.
§ 1. 0 Os diretores cafeicultores serão escolhidos pelo Presidente dn República, de lista quíntupla que lhe será apresentada
p-elos representantes da cafeicultura na J. Ad.
~ 2. 0
O Presidente cta República designará um dos Diretores
para presidente da Diretoria.

§ 3.') São incomp!ltíveis para o cargo de membro da n:rctoria as nrr:-:.ons diret::lmente interessadas no comê2·c!o do café.

Art. 13. Compete à Diretoria:
1. A fiel observância e a execução integral das deliberações
da :r. Ad. c.::u:;: tenham ~ido aproya::Ii!3 pelo Gov-Erno Federnl.
2. A superintendência e o controle i:tnediato de todos os serviços do IBC.
3. A elaboração anual da proposta do orçamento da despesa dos serviços relativos à administração do IBC.
4.

A organização do regulamento do pessoal do IBC.
A convoca~ão extraordinária da J. Ad.
A elaboração do orçamento do custo da produção nas diversas regiões econômicas.
7. A promoção de entendimentos com o.s estabelecimentos
bancários oficiais sobre o financiamento da produção cB.feeira,
consertando, sémpre que l'03sível. os pont:Js de vista relativos à
politica financeira do café.
Art. 14. A remuneração da Diretor:a. será fixada pelo Ministro da Fazenda.
Art. 15. Ao presidente da Diretoria compete:
1. !Representar :1 IBO. _ath·a e passivamente, em Juízo ou_ em
suas relações com terceiros.
·
2. Efetivar a.s medidas -administrativas devidamente aprovadas.
3. Assinar. com· qualquer p.os outros Dire~ore.s Cafeicultores;
cheques, ordens de pagamento .e demais papé~s relativos às despesas do IBC.
4. Assinar, com qualquer dos Diretores Cafelcultores. contratos_ que importem na alienação de bens de propriedade 4o IBC
ou constituição de õ_nus_ r_eais sobre os· mesmos, previamente autorizados pela J. Ad., bem como outorgar procurações.
5. Presidir às reuniões da Di;retor1a com voto dcliberat:vo e
de qualidade e c·rnvocá-Ia em cstráter extraordinário.
6. Nomear e promover os servidore':' rio IBC. de a·cordo co_m
quadro criado pela J. Ad .. punir ou demitir esses servidores. bem
assim os do quadro efetivo como: os da Tabela Numérica Suplementar, de que trata o art. 31 -desta le~.. n_g fàrma que_ o regulamento estabelece e mediante inquérito administrativo; çonceder
férias, remoções. licenças e abonos de faltas.
7. Despachar todo o expediente do IBC.
8. Convocar extraordinariamente a J.· Ad.
5.
6.

CAPíTULO lll
'Oo Pessoal
Art. 16. Or2anizado o_ qua.dro __dg __ pessoaL e!etiv_o,__os cargos
e funções serão -providoS pelos ex-servidores do extinto DNC, de
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conformidade com o disposto na Lei n.O 164, de 5 de dezembro
de 1947.

s 1.0 No aproveitamento do pessoal a que se refere este artigo, serão assegurados o.s v-encimentos e as vantagehs que os
.servidores percebiam à data em que foram dispensados do Departamento Nacional do Café, por força do Decreto-lei n. 0 9. 272.
de 22 de maio de 1946.
~ 2.0
Quando não houver mais ex-servidores do DNC a serem aproveitB.dÓs. os lugares oue se vagarem ou resultarem de
ampliações de quadro, dos serviços, .serão preenchidos mediante
concur.:o de titulo e P:t:Ovas.
Art. 17. O tempo d.e serv:ç.o prestado ao- DNC, inclusive em
sua fase de liquidação. será computado pelo IBC para todos os
efeitos de direito.
Art. 18. Os servidores do IBC com 70 anos e mais de idade,
e .os que forem considerados inválidos para o exercício de função, serão_ aposentados pelo IBC, de conformidade com o que estabelece 6 Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
·§ 1.o .Ficam a cargo do Instituto Braslleiro do Café as aposentadorias <X)ncedidas pelo extinto D~partamento Nacional do
Café.
§ 2.0 Os proventos das aposentadorias, a que se refere este
artigo, serão revistos nos termos do art. 193 da COnstituição Federal.
Art. 19. As contribuições dos servidores do IBC para o
IPASE .serão calculadas nas mesmas bases estabelecidas para os
funcionários públicos civis da União, ficando-lhes asseguradas
todas as vantagens de que gozam estes últimos.
CAPíTULO IV
Do Patrimõnio

Art. 20. O patr:mônio do lBC é_ constituído pelo acervo do
extinto DNC. incluídos os seus haveres. ·direitos, obrigações e
ações, bens móveis e imóveis, documentos e papéis do seu arquivo, que lhe serão incorporados na data do seu recebimento:
Parágrafo único. A- C.omissão Liquidante do DNC efetuarâ a
entrega do património da extinta autarquia e o IBC recebera
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vigência da
presente lei.
Art. 21. Todas as importâncias em dinheiro pertencentes ao
IBC serão obrigatoriamente depositadas em conta especial em
seu nome, no estabelecimento bancário oficial a que incumba o financiamento agrícola, sendo de~tinadas, com ressalva das que
sejam necessárias ao ·custei.o_ das despesas gerais e de administração, ao financiamento das medidas aprovadas pela J. Ad. na
execução do programa do IBC.
. . Parágrafo único. O IBC contratará com o banco a aplicação desses recu.t:sos, mediante participação no resultado das operações. ·
Art. 22. Os armazéns de propriedade do IBC poderão ser
organizadas. como ·armazénS gerais, ou aproveitados como reguladores.
. ~~rág;rf!.fo único, ós que_ forem julgaC.os ctesnecescirics poderão ,s·er alienados mediante concorrência pública, com prévia
autorizaçã:o da J ._ Ad., para cada caso part:cular.
· Art. 23. Os -imóveis atualmente OcUpados Por usinas de café
e outros que sirvam para O nres_mó fim· poderfi.:J ser. arrendados
à Cooperativa de Cafeicultores ou às Secretarias de Agricultura
dos Estados onde estiverem lo_calizados.
Parágrafo único. A maquinaria das usinas a qne se refere o
presente artig-o, ·terá o ·destino que for determinado pela J. A:d.,
observado o disposto no art. 9. 0
CAPíTULO V
Da Taxa
Al·t. 24. Para custeio dos serviços a seu cargo. e atlibuiçôes
que lhe competem, inclusive despesas de propaganda e outroS
encargos que venham a ser criados_. o IBC cDntará, além da renda do seu patriinôilio, com o produto de uma taxa de Cr$ 10,00
<dez cruzeiros) por saca de 60 (sesSenta) quilos de café, que é
criada por est.a lei e será arrecadada na conformidade das instruções que b8.:xará a sua Diretoria.
Art. 25. Nenhuma licença para exportação de café, e:rrt qualquer ponto do Pais, será expedida pela autoridade competente
sem lhe ser exibida a prova do pagamento dessa taxa.
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CAPíTULO VI
Das Disposições -Gerais e Transitórias
Al·t. 26.

Para os fins da presente lei, o IBC podera insta-

lar e manter escritórios e delegados seus nas Capitais, dos Estados, nos portos de exportação e mesmo no exterior.
Parãgrafo único. _Nos locais onde não existam serviços organizados pelo IB.C püderá ~~t2 tran;;Hri!", mediante acordo, parte de suas funções executivas aos Governos Estaduais ou Instituições Cafeeiras capazes de, a seu- jUízo, executá-las:
Art. 27.
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Enquanto não

e~tiver

República Oriental do Uruguai para a Coordenação de Consignações e Uso.
das· Canais de RadiodifuSão Sonora em FreqUência Modulada na Faixa de
Ondas Métricas (88·IJJS MHz), concluído em Montevidéu, a 8 de julho de
1980.

.

Art. 2~'
cação.

Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de .s1,1a publi-

MENSAGEM N• 2, DE 1981

constituída a J. Ad., a pri-

meira diretoria, composta de 3 (três) membros, de livre nomeação do Presidente da República, exercerá tari;Lbém os poderes da-

quela, competindo-lhe a guarda e a conservação do património

do extinta Departamento Nacional do Café, ·por conta do qual
correrão inicialmente as_ .d·espe.sas e encargos do IBC.
ParágrafO único. Constituída a J. Ad~.-- o Presidente da República nomeará a Diretoria definitivamente na c_onfo:r;-midade do
art. 12 e seus parágrafos.
·
Art. 28. 01 ·representantes do Brasil nos órgãos ligado'S à
economia ca.f-eeira no estrangeira, ainda que sem função diplomática, serão nomeados pelo Presidente da. República.
Art. 29. Os representantes do Brasil, a que se refere o artigo anterior, remeterão mensalmente ao lBC para :a devida ap~e
ciação, relatórios e, se for o caso, balancetes mensais da recerta
e despesa, devendo ademais comparecer perante a. J. Ad., pelo
menos uma vez em cs..da ano, a fim de apre.sentar relatório escrito ou verbai sobre as atividades -dos órgãos a seu cargo.
Art. 30. Organizado o Quadro do Instituto Brasileiro do Café
nos termos do art. 1_6, serão.app,:sentados pelo novo óq~ão, conforme o § 2. 0 do a.rt. 181 da Constituição Federal, com os· vencimentos e ,~ant~.gens as3egurados no § 1:0 do referido art. 16, os
ex-servidores qo Departamento Nacional d<J. Café dispensados por
forç~. do D2creto-Iei n.o 9 .272. de 22 de maio de 1946, que. i data
da instalaçf{) do referido órgão, contarem 70 anos ou Ínais de
idade, e os que forem considerados inválidos para o exercício da
função.
Art. 31. Os atua~s servidores do DNC _em liquidação, dispensado:: no r fo_rç.::. do Decreto-lei n. 0 O. 272, de 22 de maio de 1946,
que não forem aproveitados no· quadro efetivo, passarão. automaticamente, a servidores do IB'C, integrando uma·Tabeia Numérica
Suplementar, que se extingúirá pelo aproveitamento de seus componentes n.o qu:tdro, ;:;~ja pel.:-,3 y::g;::~.s vetificada.s ou por qualquer
outro mot-:vo
Art. 32. São ext.:::r.shos ao Instituto Brasileiro de Café os
privilégios da Fazenda Pública, quanto a uso das ações especiais,
prazos é reg!me_ de custas,_ correndo os_ processos ,de seu interesse perante o Juízo dos Feitos da Fazenda.
Art. 33. No caso de extinção_.. do IBC, o acervo existente terâ
a destinação que for esfab-eleCfda pelas entidades representativas
da lavoura c~feeira, fls r:;,uais, para esse fim. serão cor.vocadas na
prépria lei que- extinguir ó Instituto.
Art. 34. Dentro de 90 ínoVental dJa.s. _d_a_ vigência desta lei,
o Poder Executivo expedirá as necessárias instrur;ães para a reaIizaÇ!ão. dentro dE;: ig;a"'l prazo, da eleição dos primeiros representantes da lavoura cafeeira na J. Ad.
Art. :S5. S:í.o l'F;o,;r.:.:oj: ::>Decrete n. 0 9.784, de 6 de setembro
d·e 1946 . e o Decreto-lei n. 0 9. 272, de 22 de maio de 1946. mantida
a revogação d~ Decreto n. 0 6. 213, de 22 de março de 19{4.
Art. 30.

E.st.l. le:i entrará em rigor na d:::tta de sua publicação.

Art. 37.

Revogam-se as disposir;ões em contrário.

Rio de Janei:ro. 22 de dezembro de 1952; 131. 0 da Independência e 64.0 d:;~. República.
(Às Comissões de Agricultura e de Finanças.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 39, DE 1981
(N' 88/81, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Argentina, o Governo da RepúbliCa Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para a Coordenação de Consigna~ões e
Uso dos Canais de Radiodifusão Sonora, em Freqüência Modulada na
Faixa de Ondas Métricas (88-108 MHz), concluído em Montevidéu,

ExCelentíssi.mos

~cnhores

contormidaU~

com o

Membros do Congr<!::so Nac.wna.t:

no o.rt. 44, lHciso ! 1 da Conshonra dP· submeter à elevada con:iidt'ração de Vossa.s Excelências, a.companha..do de Exp.,"\Sição de Xv1otivoo
do _sr. Ministro de Est~d.o das Rel~l.Ç'Õ(:.5 Exterlorr;s, o .texto do Acordo entre o Governo da Rrpúblka. Argentin::l, o Governo da. P..epública Federativa do Brasil e o GovE'mo da. R.-cpú~!ica. Orie-ntal do
Uruguai para a OOOrd~üo de Con.s.ign.ações e Uso .dos Caruw'
de Radiodifusão e~mora. em FrE'qúêncta !l.lodutada na 1-,a.ixa de
Ondas M&trlcas (88-1~ MlizJ, concltiido em Mon\ev!déu, a 8 de
julho de 1980.

De

d~~post:.l

ti~uiçá.o l<'1e-dera1, Lt:!nho· a

Brasili.n., 8 de janeiro d.e 1981. -

João f'ig-ueiredo.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N. 0 DTC/DAM-I/DAI/314/690.5 <ll4GI
(B29J. DE 30 DE DE:ó.Ei,mn,Q: DE 198U, DO SR MINlSTRO DE
EST,\,DO DAS REL.>\.ÇOEJS EJ):'I'E:RJ.ORES.

A Sua Excelência o Senhor
João Bapti<;ta. de Oliveira I<'iguei.ro(io,
Presidente da &pública.
Senhor P.re.'iident.e
Tenho a honra de enoominha..r a vos.sa. F.xcelência., em ~n(~Xo,
o texto do Acordo ..entre: o Governo d3. República Argent.in.a, o C'.roverno da República Pedera.tiv:.r do Bn1...'iil 1: o Governo da F't.e;lú·
bllca. Orienta-l do Uruguo.i pa.ro. a Ooordenaçfw dt_! (:o?d~;tl'•~rf".o;; r
Uso dus Canais de lWdiodifusão .Sonora cm Fri·qu,:ní::Ja A1.t;cul.J.d~
na·_ Faixa de Ondas Métr:icas (88,-.108 :MI-Iz l ,. a.~:ü:~t.jo í'!1L ~.. o:ü!~
vidéu, a 8 cte julho último.

2 O de.::>_envolvimrnl:0 dos .S'istt:m:.:.s i.h• radicr,mlum,~a,;oi·S wJ
Br:.u:il, Urug.Liai c .\rgen.tina v-em exigindo QlW prTh:!OOlül-E:t·t.(J.~: .:cjam
r.stabcleci.dv.s pa·r·a que o.s 'serviços das Ad;;nlnislt..tçõcs de t.ci::-(~0municaçé>es d<J.s · t.ris países não se intLrfiram lnl:tu.amt~:>t.(' nJi;
regiões t'ront..:.'iriça~:>. Com (:sse ol.>jcti'.•o, o At;,·-orcto t::11 arlr<.")'' df.·vcrâ.
r-êgülZ'tr as conMl:-,.'lULç&es c uso dos c~a.is -d-e racLoUi! ~a~) .-.<)nur:~.
em freqüênda modula.rfa na. faixa de: oilde 1nétrk<1."i (88-}0:.i },f.Hz'
em zunas de coordenação preestabelecidas.

3. O pn.sentC' Acordo visa alJ:&.da, ao est.aLeh.•cimento de parãR
metros de prou·dim.en.Lu, .a.t.ra.vós dos quais se c::trUrltlrâ a. W:1. qualidade dos serviços.
4. o referi di..! ato cstabdece. por outro lado, un1 ~ .:.l.s\.t•:n:l 9-e.
consulta pt"rmanente através do qual n.<; Admi!ll.straçues ctc-ycrao
trocar inform.3.ções e cooperar er.tre si, cono VJ.S.t~. a rel.i_u~.r ao
mínimo as intenerênclas prejudiciais e obter a rr.axm•a cfo'H:ncla
no uso do espeetro radi0détrko.
5. Tenck> em Vista a natureza do -~corck< <:m_p=tnt.:.>.'. f!J.Z-~~
neC':'es.-c;ária a s'Ua ra.tifica~ão fonnal, ap~ <~I)rova.çao .P<'I.{: .•~~r
Legislativo, conf0rme disposto no art. 44, mcun I, da Ocn~d .. U!Ç:d.O
Fed<ral.
6. Nes..:;as condições, submct.o à elcvad.:t _~o:;,;:idet~~Ç:Ü.J de Vos·
sa Excelência, o anexo p-roj<.:to de Mensage-zr, :10 Congresso Na.cw-nal. para .encaminhamento do t-t~xto do ~tlucticto Acordo ;l. ~tpreda,
çào do PodC'r LegisbtivQ.

a 8 de julho de 1980.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da

Aprovelt.o a OJX'rtunida.dE' pa.ra renovr.t.r a VtJ~'i.O. E}~Cl:'léncia.,
Senhor Presidente, os prote:;;to~ do meu mal::; profundo re.<:;peito. Sarab'a Guerre~ro.

Ou,uhro dt• 19tH
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ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA ARGF.NTINA. O
GOVERNO DA REPúBLICA F'EDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPúBl.ICA ORIENTAL DO URUGUAI PA...''lA
A COORDENAÇAO DE CONSIGNAÇOI!:S E USO DOS CANAIS
DE RADIOD!FUSAO SONORA EM FRF:QOÉNCIA MODULADA
NA F'A!XA DE ONDAS MÉTRICAS !83-lOH MHz!

O Governo da. República Argentina, o Go;·~ mo da ~tepública
Fed-erativa. do Brasil e o Governo da. Rt:'públic.a Orierital do Uruguai decidem -celebrar o prerente Acordo:
ARTIGO I

Objeto do Acordo
O prcscnt.c Acordo s.e aplica às con.sign:v;ões e u,s.1· doo canais
de radiodifu.são sonora em fn"Q.i.Jência modubda na faixa de o.nd~s
métrícas- (88-108 M.HzJ nas zonas de coordenac:.-âo (l.Stabelccl-Jú.s no
Artigo v,
ARTIGO .1.1
Definjções

Administração
€ o organismo ou departamento governam-ental de teleco.mu-

nicaçõe-s de cada _Governo, competente para intervir no cumprimento e execução O.o prC'se"nte Acordo.
2.

4:
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Potên('ia. Efetiva Irradiada em uma Direção <ERP)

E " potência fornecida à a.ntena,
antena nessa dlr:cção.
5.

CanaJ de R.t.d.iodifusio Sonora. em Freqüênci;i. Modulada.

e uma faix.a de largura Igual a 200 kHz, ind!eada por SUA
rreqüência central, compreendida entre as freqüências 88 e 10&
MHz.

Ganho da Antena.

6. Serviço Subs_idiário d~ Freqü~ncfa Mqd.ulada. ou Serviço
Especial 1\-lultiplexado de Freqüência 1\-lodulada

serviço que. aproveiotando o sistema de transmissão mult!plex
de radiodifusão, permite transmitir 'um ou mais tons super.sõn!coa
modulados eriÍ fj,eqüêncla, juntamente com o progr.ama do serviço
normal, para ser recebido por. a.,<;~Sina.ntes que contem com receptores eSpeciais.
7. Os ternws e símbolos. utilizadas no presente Acordo que
não estiverem aq"L~;i definidos, setão aplic3.dos conforme estão definidos nas recomendações da Comissão de Estudo X do Comitê
Consultivo Internacional. de Radiocomunicações (CC!RJ - GeARTIGO

1. A faixa situada en,tre 8a e ~08 MHz
em 100 cinai.s de 200 kHz de, largura:

CAHAL

201
202
203

"'

205

206
207
201
200
210
211
212

~
U<Hs)

88,1

235

!H,!JI

88,3

236

95,1

88,5

,.
"'

95,3
95,5

88,9
89:,1
B9, 3

239
240

95,7

2<1

96,1

89 .s
&9,7

242
243

915,3

89,9
90,1

"'
245

88,7

95,9

96,5
!116, 7
4&,9

90,3

246

n,1

213
214

90,5

97 ,J
97 ,s

215

90,9

216
217

91,1

"'
"'

218
2lt
220
221
222
223
22<
225
226
227

90,7

91,3
91,5
91,7
91,9
92,1
92,3

2 ..

250
251
2S2
253

"'
"'

98,1

98,3
518,5
98,7
518,9

229
230

93,7
93,9

231

9-4,1
94,3
94,5
94,2

268

FM

"""""

~

"'
270

101,7

271
212
273

102,1

"'

27S
276
277
271

101,9

102.3
102,5
102,7

102,9
103,1
103,3

103,5
103,7
103,9

>61
212
283

104.,
1011,5

"'
'"
286
287
288

"'

100.5
100,7

'"
298

100,9
101,1
101,3

209

101.5

(MHa)

"'
280

100,3

99 ~ 3
99,5
951,7
99,9
100,1

258

nr:

290
2>1
2,
203
294
295
296

257

228

"'

97,9

99,1

25>
260
261
262
263
26<
265
266
267

232
233

97,7

256

92,5
92,7
92,9
93,1
93,3
93,5

encqn~ra.,se

d.lvid.ld&

2. ,Para o se-rvlç..o· de radlodtrusão oono:;-a em !~qüêncla. modulada., cs~ão a.tr!buidos os canais relacionados na Tabela I que
mootra o número do:·ca.n.al e. a ·freqüéncia cen~r:al. con.espondente.

TABELA I

(MHz)

m

canalização

ATRIBUlclo DE CANAIS P.,!Vo ~l5SOIIAS

~

pelo ganh<l da

nebra, 1974.

Estação Radiodifusora em Frec:;tüênéia. Modulada

CMAIS

m.uJUpllC<~.da

:€ a relação entr:e a potênda ne-cessária na entrada da antena.
de referência e a. potência. fornecida à antena em questão para
gue ambas produzam, em uma direçao dadã, o. mesmo campo à
me.sma di.s.tância.. Torna..r-se-á como ailtcna d~ rr.ferência. ~ dipolo
de meia onda isolada na espaça 1222 mV/m ,, 1 km para 1 kW
de potencia irradiada).

1!: uma estação .::mtorizada. a trarism1tir sons mediante emissão
em freqUência modula.d.a. na faixa de 88 ;a, 108 1\.fiiz e destinada
prin~palmente à re<:cpção pela publico em geral.

3.

5895

300

104,1

1011,7
1011,9
lOS,l
lOS, J.
105,5
lOS, 7
lOS, 9
106,1
106,3
106,5
106,7
106~'

107,1
107,3
107,5
107.7
107 ,SI
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ARTIGO IV
Divisão da Faixa de '88 -

108 r.mz

Esta !alxa se dividirá em 3 Ctrésl sub!ai.xas de D.COrdo com
as categorias das · estações definidas ho Artigo IX e segundo o
quadro seguinte:
Canais N.0

Categoria

201 a 220

Batxa Potência

221 a 290

Alta Poténcla

291 a 300

Observação: No caso de canais afastados dP. ::!:: 600 kHz, é .suflcien.t.e que uma est.ação não esteja' loca~!za.da -dentro do contf>rno protegido da outra.
2. A proteção da área de serviço da.s emis.sora.s que ope~.:1m
em canais entre 201 c 220 :wr:i a::;.st~gurada. no contorno F J~O:SOJ
.segundo as relações de proteçã.o especificadas neste Artig:o entre
o sinal desejado F <50,50) e o .!:>inal intierf<.•re·utc F (50.501, de acordo com a separação em kHz.
3. A· protiição dà ârea de serviçO das emissoras que operem
nos canais e11tre 221 e 300 será assegurada no contorno ~, (50,50)
segundo as relações do proteção especificadas neste Artigo entre
o sinal desejado F (50,50) e o sina! Interferente F (50,10), de acordo

Média Potencia

com a separação em

Alta Potência

ARTIGO VIII
Classificação das Esta~õ..
AF. estações serão classi!.\cadas em Classe r, II, III, IV e V, de"
tinidas por seus requisitos máximos e mínlmos equivalentes, es- .
pecUlcados nas Tabelas II e lli.

Média

Pc~êncla

Baixa Potência

~-

ARTIGO V

~

Zonas de Coonlenaçãu
As zona.s de coordenação estão constituida.s por faixas
cuja largura com relação ao territôr.~o de cada um dos países será
medida na direção de cada pais a partir dv ponto que se indic-ará.
segundo o limite que corresponda:

~~lSITOS

-

limite

terr(~stre:

CLASSE

(kW)

DA""''""""

250J.IV/#

Oc.iD)
(3)

05
63

L5

I

lU O

(20 dBk)
(H dBk)

III

25
5

IV

l

( O dBlt)

150
75
30
30

0,25

C-6 dDk)

30

( 7 dBk)

p (50,50)

(2)

II

v

DISTANCIA AO
CONTORNO DE

"''

(l)

limite;

A largura da faixa de.')de o limite atê o território de cada pais,
para as categorias .das estações estabelecidas no Artigo IX 1 serâ
a seguinte:

ALTURA ~DIA

PO'l'tNC:tA EFETIVA
IRRADIADA -

a largura da faixa ser:L medlda des.de este

- llmtte Iacu.stre, fluvial ou marítimo: a largura da faixa será
medida desde a costa. do pais vizinho.

JdXIMOS EOUlVALL'NTES

...

1.

2>
20

baixa potência (cana.\s 201 a 220): 124 km
Nota1 Poderão aer uti~1zadoll valoraa de pot~nc1aa e al
turaa de antena cUferente• doa aqui eo:pec1f1ea
dca, eou a condição de que oa contorno• reaultantea deat.a valor.<ta nio oxcedaa aos eepoc1!1cado•
na colurul (3).

=

baixa potêMla (canais 291 a 300): 330 km
-- média potência: 373 km
-

alta potência: 395 km

As zonas de coordenação se encontram traçadas no mapa que
constitui o ApCndice 1.

2, Se uma Administração, ao pretender uma nova consignação, tiver dúv.tda .sobre a inclusão dessa consignação em uma das
faixas descritas no parágrafo 1 deste Al'ltJgo, deverá considerá-la
sempre incluída em tal faixa e cumprirá. em conseqüência, o pro-·
cedimento de notificação e consulta previsto no Artigo XIII.
ARTIGO VI
Normas de Transmissã.o
de treqüéncia

1. Tolerânci~
A tolerância de freqüência do transmissor será de := 2 k.Hz.
2. Desvio de freqüêncla
O desvio máximo de freqüência é de ± 75 kH:r.. definido como
correspondente a 100% de modulação.
Polarização
G. . . :·;ais irradiados terào, preferenc!almente, polarização ho·
rizontal.
4. A potencia efetlva irradiada e a altura da antena de uma

estação deverão ser taJs qrie não sejam ultrapassadas as distAncias
fixadas na coluna 3 da Tabela II do Artigo Vlll.
!>RTIGO Vll
Proteção

L Fixa~.se o controno de 250 J.LV/m de cada -emt.ssora, como
limite de .sua área. de .serviço, apllcando-se para fins de planejamento as seguintes relações entre sinal desejado e lnterférente.
ne.ste contorno.
Separação dos
canais

Relação

(kllz)

protet;ão

o
200
± 400

:!:

de

50:1
2:1
1:10

TAB&I..X·'I"I%.

MQUISl'I'OS MfNIIti)S '!Q1!!V'ALENTQ

PO'I'!NCIA EFETIVA
IRRADIADA ERP

CLASSE

I

ALTORA MEDIA.

'""'

Cm)

(1)

(2)

Maior que 25

75

(14 mll:}

II

MAior que
Maior que

IV

Maior qu•

( o dBlt)

-··

(3)

63

5

30

"

l

30

20

30

15

( 7 dBk)

III

DXSTANCU, AO
CONTOMP DE
250 \IV/m
l' (50,50)
(km)

DA ANTENA

o,:u

(-6 dBk)

Notar Poderão aer utilizado• valores- de pot111:'1ciaa a
alturaa de antena d,!.ferente• :.1o•-aqu1 oe!!lpot'i!icadoa, coa a c:oncUç.io de qUe oa contorno• reau!,
tan.t:ea deataa valorea não eejaa in[.!riorea aoa
eapec.l!icadoa. na col~• (lJ.
,
Aa ea-iaçõaa de clAsllõo V nilo t.e111 roequiaH.Qa rdn!
ftiO&

c:apeci.!icadoa.

A potência efetiva i;-radlada c a altura média da antena deverão ser selecionadas de tal forma que, no limite da área de
serviço consignada. ao canal corrcsponder..t.e ·n outro p~ís, se assegurem as relações de proteção e~tabelecidas no presente Acortlo
Para os fins deste ·Acordo, considArar-se-á que um sistema
irradiante direUvo nã.o pode ser atenuado em mais "de 1·5 <quinze>
.dB com relação à irrad1aç1.o máxim-a.
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ARTIGO IX
Categorias das Esta.çõe•
Alta Potência

1.

N:esta categoria se Incluem

as

estações de Classe L

Média Potência
Nest..J. categoria se 'incluem a.s cst..açlies de Classe

n

Baixa Potência
categoria se incluem as estações de Classe

~esta

e II!.

rv

e V.

ARTIGO X
Predição dos Contorno~ de Intensidade de Cam1)()
I '.Lra a preaição do.s contorr:os protegidos e interferentes

1.

se utilizarão os grã.ficos da.::; figur:as 1 e_ 2 de J).pêndlce 2. O.s gt-á-

ficos cte.ssas figuras est.fto confLccionado.s supondo uma potencia
ef.e-tiva irradiada de 1 k\'il com polarização hmizontal e uma antena receptora locaHzadu. .a 10 mrtros de altura.
2. Para se obter nos gráficos das figuras l e 2 do Apêndice 2
a distáncia na qual se prn.duz umu dete:·rnin~da int-ensidt.:..de de
rampo, com uma ERP diferente de 1 kW, se- deverá .levar cm
conta a relação, cm dB, existente entre· a. potência por considerar
e a de 1 kW e. entãO subtraí-lq do vãlor da lnten.-;idade de campo
em dBJJ. para a altura de antena considerada.
3. A altura média da antena transmissora, n. ser empreg<J,drt
nas predições descritas nos parágrafos anteriores. se.r.i a altura
do Centro de irradia.ção da antena ::;obre o nível mCdlo do t•erreno.
Este nível se determinará na ãrca compreendida P-ntre dois círculos de 3 e 15 km de raio com centro na antena transmissora
e calculando a média. das alturas ao longo de 8 radiais igualmente
espaçadas, uma das quais estari dirigida para o _norte g_eogd.fico.
Deverá ser levantado o maior númé-ro possível de cotas em cn.da
radial (no mínimo 12J, tnmando C(lmo coto ~ern· u corresponàent~
à do nível do mar. A altura média da a.ntt'na se obtém pela diferença entre a altura do centro de irradiação. da mesma e o nível
médio do terreno, ambos referido.s à cota ?.!·ro
4. Ao .se utilizar as Figuras 1 e 2 do Apêndice 2, no caso da
distância resultar inferior ao menor valor apwseutado nos ~~ràfi
cos, esta distância se-r:i desprezada.
ARTIGO XI
Separação entre Estaçõt-s
1. A Tabela IV apresenta a separação rrlinima exigida para
o compartilllnmento entre as estações, cujos requisitos máximos
equivalentes .são indicados na Ta,bela. II do. Artigo VIII do presente A-cordo.

'""''

SEPARA~ EXIGIDA ENTIU!: ESTAÇ ES

~

ALTA
ALTA
POTeNCIA PO'l'tNCp.
X

X

ALTA

Htl>IA

POTeNCIA Potl:NCIA

o

200
400

1--!

600

CANAtS

MEDIA
I>O'rtNClA

. '".

""'

!

X

X

BAIXA
p()'ttNCIA

!

220

300

330

395

373

-

2l0

208

165

134

111

c __ c

••

85

--

.

,
•• ••
••
85

Kto:tA
p.:.rrtNCI~
X

C>NAIS

-

CANA:tB

120 120

"

''
" "
701

201

220

'!4~o

... "'.
"

163

"

X

. . . --..,

220 300
323

--

B.A.IXA

POTtHCU.

BAIXA
BAIXA
POTf:NCIA P011:NC!A

201 291

201

AAH;'Jo

=

Mr.DU.
UTA
PO'l'tNCIA POTENCIA

)82

21

20

o Apfndice 3 "Quadro de Conslguação

1. Qualquer nova consignação ou r.10dlficação da's caracte-rLsticas técnicas indicadas no "Modelo de F.orroul~rio" do Apêndice 4, referE-ntes às estações incluídas no Apêndice 3, deverão
ser notificadas, contendo os dados requeridos no mencio!lado formulàrio, à ou às Administrações do~ l)a.í.ses cujos territórios estão
compreendidos na. zona de coordenação correspondente à e-missora
de que se trata~ _
2. Fixa~se um prazo de 60 <sessenta l dias corridos para que
a ou as Administrações :notificadas formulem sua oposição tecniC.... nenti.' ftirié:la-mt!ntada, se for o caso, 3. novn con:'iignaçio ou
modif!caç~o. Est-e prazo será cont:.uio, set~undo o meio de> co-nuinicação empregado, desde a data da respectiva "Confirmação d<"
Entreg~" (Capítulo XI, ponto 4, -- Instruções para a ExploraçflO
do Serviç.o Público InWrnaciona! de Telegramas .. - Ed. 1977
CCITT, Gen~bra 1!1ifil ou cto "Aviso de Recebimento" (Artigo 42
- Convênio Postal Un!versa.l, Lausannt'. 1974).
3. Se a Admln!stração notificada !.I.Cusar o rr.cei,imcnto den ·
tro dos 10 lde:tJ dias ~<>ubsc-qücnte:, à data da "Confirmação da.
Entrega" ou do "Avi.<;o de R.eccbimf'nto". segundo o melo çie comunicação empregado~ o prazo estabe-lecido no p~trágrnfo 2 deste
Artigo sc>rá contado desd~ a data de rt~ccbímento desta última
notificação.
4. Se ,existir oposição. tecniCamente fundam~ntada, formula-,
da no prazo corre.:;pondt.mt.e, a nova consignação ou mod.ificaç:lo
não poderá ser realizada até que St' ch'Pgue a_ um acordo_ corn
a ou as Administrações que se opuserem. Este acordo entrara em
vigor quando do intercâmbio, entre as Administraçúes, das re.':ipectivas comunicações de aprovação. Para· os fins ão present.e
Acordo, entende-se por "oposiçào tecnicament-e fundamentada'' a
formulada com base nos critérios técnicos. de compartilhament-o
de canais e das tabelas de ,._requisitos maximos e mini mos equ~-·
valentes, estabelecidos no present-e Acordu 1Artigos JV, VII e VIl I).
5. No caso da nãO haver oposiç5.o tecnicame-nte fundanwntada ou transcorrido o_ prazo mencionaJo no parágrafo 2 ou n<;>
parâgrafo 3 do presentP. Artigo, a Administração not..ifica~1te fic;.rra
autiOrizada a rea.Hzar a nova cousi!,.'T11çio ou modlflcaç-nv nottficada.s, sempre e.m conformlda'!e com e<> crit&rios ~ér;nicos _estab~
lecídos no prese-nte Acordo. Nao obstante, a Adnumstraçao notlfícante comunicará oficialmente es,.o;a situação ás outras Adminlstr:J.ções, fornecendo os dados indicados O() "Modelo de Formulàrto" !Apêndice 4 do presente Acordo).
6. Se uma estação pertencente a n!guma das Adminlstraçõc..-;
cau.sar interferências prejudiciai::; cirntro dn. àrea dt" serviço llrnltada pelo contorno de_ ~5~JLV!m em alguma estação de outra
o\dministração, a Administração da cst.::tção que se considere lnlcrferída notifiCará tal fat.o à outra Adtninistr~ção, indicando as
caracteristico.s tócnico:s e dados estabe-lecidos no Ap€mdie:e 8 do
Regulamento da Radlucomunicaçõcs, Genebra, 1976, ou o eorrcspondente do Regulamt"nto cte Ractivc-omunicações em vigor. Neste
caso. a Administração responsãvel devera adot~tr imrdiatam.Pnte
as Il).edida.cs necessârias para. eliminar as interfe-réncias prejudiciais .
7. Quando as estações incluidns no Apêndice 3 do prrsente
Acordo forem instaladas com antc-na.s diretivas. as Administrações st? comprometem a comunicar este fato em conformidade
com o. "Modelo de Formulirio'' do Apê>ndlce 4 deste Acordo.
ARTIGO XJV

20

-20

2. As distâncias entre estações, especificada-s na Tabela IV,
foram determinadas cons.lderando-sc ant€·nas com irradiação oYJIdireciona!.
ARTIGO XII
Quadro de Consignação de Ca.naiS
1.

5~97

ARTIGO XIII
Procedimento de Notificação e Consulta

2.

3.

Sàbado 3\

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào lli

de Canal.s do Ser-

viço de Radiodifusão Sonora em Freqüêncla Modulada e"m Onda.s
Métricas localizadas na zona de Coordenação". no qual figuram
as consignaçõf's de cadn. Arlmlnl.stração, faz parte integrante do
presente Acordo.
2. As . consignaçfu:!.s ineluidns rio Apêndice 3 de.stP Acordo
foram fdtas considerando-se ante-nas com irradiação ·oniJireclonal.
3 Pocte-r5.o realizar-se novas conslgnaçõcs ou trtodiiicaçôes
nas caracteristl.cas t_écnicas das estações. incluídas no Apêndice 3,
.sempre em confonnldade com as ·ctisposiç-ôe.s do pr-esente Acordo.

Çoop~r~-~~--~- J~~çâiQbi9 d~_

IQformação _Perman~nte

Com o propósito de estabelecer um sistema de consulta IJC'tmanente, o.s Governós compromet.em.-se-, por intermédio de sua.."
rc~pcctiv:rs AdmiiJi::.l r·at:õr-.::;. n trO<·ar l!Üorma~~.ão c cuupero.r entre si
com o ohjdivo de: rt·dtl?.ir .. to miniHJn. u..:. inttlrff'r<•r:c.'J:t.~ pr'{·llHiic!ats c nbkr ~1 máxima e!ir.iPnd:l. nu 1.1~e> do l'~pedru raúioe10ttico.
AllTltiO XV
ltcuniiíc'i

l~el·iõd.ka.s

C<•m ~- fiu~üldade til-_ n·.sl.,!vt•r . .:.1c conmm ;tcordu, os prc.ib~cm;ls q 11c ;;e apr4:St!ntf'rn cont 1c· la·. :to ao C\1rnpnmcnto do pre:.;t:nt.c Axordo. tl~; ("iuverno.s cont:ord:.nn tjU(' ~~~~t.<; r('::iper.tiva.'-i Adminl:itr:li.,,'C;\•s rt alizt't"H n~uniôt-s C{ln• uma p(•riodi<::id:lCh~ dt: 2 1cliJiSl
1.

.:1nos. com sf.'dt' rotàtiv.t nos 3 1ii"(':--·1 j)àtsc.-:, as quats- clt:verâu S<'l'
prc-c('did::u; de- trcca dr iriformaç,·ta pertinente-, com anlt'C~·dl·ncb
minirw~ dt.· 15 !CJuinz_e! di:~.·.
2. Nilo obst:llllc _0 pr:l7.ü P''f'Vl:-:to nO p:-.mgrafo 1 do fll'l'.;l'nt..;
Arti!!;IJ. c co;n a finalidade c.le \'Pr:fico.r <J curnprimt-:nttJ do prl'..:
.SC!Ilt-e Acordo. f)~ Vu·.rernes c:on~or~L~nl. que Sl!a!:i f('.ij)L'Cti\":15 Aclmini.'1tra~·liL-: rclebn :u a primt!ira reunrão dt.!ntru do praúJ de~ 1 tum)
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ano d. contnr U.: data dl' cntrad;J. t•m vie<~:' dt·~tc Aruruo~ cmu
sctlc no pai.s. qu:.' corr"~;l,dnrln., ll:.l C:.noca, :w;;uindu o sistl.•:na de·
rotativir.tadr c.!'tahelecido no_parágrafo 1. Tal pai..s d<'verá formular
os convitrs pertinentes com ant.e-ced{>n~iJ. de 3 (tr(>s) 1neses.

19~ I

ARTIGO XV!!T
Apllcaçiio PJ·o.._·búria
Est.t: At"'Ordo se aplicar:i provisoria.rr,Pnte a p·nqr ct·1. d·~t· 1 rt
.sua a.ss.mat~ra até sua e~t.ra.do. rm vigor ou at;:: o~ mo!,Hf!r:~o··t.·n~·
que du:J.S d:u;: P.1rte-s noLlfiq;.;e-m Slid ü~t.c-ncào <t, nlo ..::~,; :l.<l'.t'ar
po.r 1.e do mesmo.
~
··
- - ' .,

ARTIGO XVI

Notificações e Intercâmbio de Correspondência.
Todas :~s notlfJcaçõ~ a que se refc~:e o Arti~o XIII e ir.te-r~
câmbh> de correspondência que se fizerem necessários em virtud~
do presente Acordo dcve:·tão ser dirigidos M f('Jliectlvas Admlnls·
traçõts de Cada Governo e nos seguintes endereços. que serão
considerados vã.lidos até que, através de comunicação formal. sejam modificados:
Administração da República. Argentina:

Secretaria de Estado de Comunicaciones
Dirccc:íón Nacional de Telecomunicae.!oncs
Sarmíento 151, 4. 0 P!.so
'I'. E. tl 1 33-7385 I 30-8052
Telex: 2 1706 - SECOM --- AR
1000 . - Capital Feder"; -· República Argentlna.
Aàmini.str::u;úo da República Federativa do Brasil:
Ministério qas Comunicações

Ar..TIG<) X:X

Denúncia
O pn·.s~nf.--J Acordv poderá S{'r drn.w.ci4dv (.Jvr Q.Ua!quer .du.s
~arLes m-cdL,i.nte noU!Ic:'it;ft.O Me!:~ t, dtr!gidâ ai• acuo~1tarlo, C.:P..:i·
snndo se-us efeitos 180 tcento e olt.('nt.a• cha~ .:t!lPS .a adt.a da u ... tlfkação de d~.:nlmcia à.'l Partes.
A dt'núncia cf€tt1ada pt1r UJ~l~~ -:-h~.:.; Partes não~ ::~.fct:J.ri o. vw?n~
ela do Acordo entre J.S ru.Sta.nt,:s.

St.•crctariawGC·r:ll
Secretaria df:> Assuntos Interllacidriãls
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, G.O dndar

ARTIGO XXI
Emendas

O pr~.·s--·rr.k Acor~lo rJQdcr.i H.•r .cn~~·ndadô Lot.t~ ou pr.n·ü:LlnHm~
te, de comm~1 aoordo entre todas ::t:-, FJ.rt<:s. As c;n.-=:-nd.~·' enti\tr:i.t.)
cm v!gor n~~ data cm qut~ t.(')d,.;s :.s P:.l.ite.s .:f'jam Ií~t.lfh!:J.-da..:~ dt•
sua.s re~>pectivas :'lpp·;.va.\'bes.

70. 044 -- Brasília, DF ·- Brasll
'Telefone: <6ll 223-4992
Telex: <61 l 1994/611994 MNCO BR
Administração dr:. República Orienta·l do Uruguai:
A<lmini.straciún ~a..cioria.l de Tele-comunicaci<Jnes CANTEL)
Divi~;ión Cont.rol Scrvtdo.ti RadlocléctricQs

J.(.)S -t:itv dia.::. do ml:.s de ju:ho de 1~180.
-·· nos HiilJina...o; portug\lês e espanhu!

sendo ·1mbos

o.'> textr)s igualmP.nte autê>nticos - o qual será deponn Ministério das Rela.çóe.s Ext.Niores da. RepUiJtica. Ft..l<iera·
Uva. do BrasiL

Calle Sarandi 472

s~t.ado

TcL 91 73 83 I 90 31 52

T1·k:x: UY

~m ~1ontcvldeu,
cr!~dnal

Fc:to

r.m uno cxemph.J.r

a!~O

1~1:1u Governo da República Arg:en:lna: Eduardo Oscar C'...or-

M~mtc:.vid('O, Uru~wly

rado.

AR'I'l.GO XVII
Disposkiio Trausitória
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• O SR. PRF$1DF.NTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publicaçuo.
Sobre a mesa. projetas de lei que serão lidos pelo Sr. IQ-Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 325, DE 1981

Estabelece o. usucapião especial para habitação, nas
áreas t_~rbanas.
O Congress<Y Nacional decreta:

Art. 1.0 Aquele que, não sendo proprietário de imóvel no mesmo Município, possuir como seu, continua e inoontestadamente,
por cinco anos ininterruptcs, te;,;reno urbano que represente o minimo indispensável para suprir sua necessid·ade de habitação e a
de sua família, adquirir-Ihe-á a propriedade, independentem-ente
de titulo de boa fé.
Parágrafo único. Os bens .Públicos dominiaJs, pertencentes
à União, aos Estados, ao Dist.rito Federal, aos Municipios e às suas
autarqu;a.s, podem ser objeto do usucapião previsto neste artigo.
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.o Revogam-se "" disposições em contrário.
Justificação
Por iniciativa dos Vereadores que integram a Bancada do
PMDB, !l!a Câmara Munlclpal de São Paulo .,- Alt.ino Lima, Sam-·
paio Dória, Francisco Martins Gimenes, JDrge Tomaz dB- Lima,
Romeu Rossi, Benedito Cintra e Suplentes Milton Santos e Andrade Figueira1 apresenta·ram ao Gongre&So Nacional o presente
projeto, que estabelece o usucapião especial para habitação-, na.s
ãreas urbanas.
O Projeto de Lei n. 0 26/81, Çl.e iniciativa do Executivo, prevê
usucapião especial para as terras rurais. Nada mais justo do que
estender o mesmo princípio para os terrenos urbanos, desde que
represente o mínimo indispensável para suprir a necessidade bá·
sica de habitação da pe.ssoa ·e de sua familia.
O Projeto tomou como modeLo o art. 1.42J do Anteprojeto de
Código Civil, elaborado por Comissão de ilustres juristas, sob a
coordenação do Prof. :Miguel Reale. Diz o referido dispositivo:
"Aquele que, não s.endo proprietário de imóvel no mesmo Estado, possuir como seu, contínua e incontestadamente, por dez anos ininterruptas, imóvel que a lei cpnsJ.dera suficiente para assegurar-lhe a subsistência, e à de
sua familia, nele tendo a sua morada, e o tornar produtivo com o seu trabalho, adquirir-lhe-à a propriedade Independentemente de título e boa fé."
O Bra.sil, hoje, é um país urbano, cüm dois terços de sqa população - cerca de 80 mUhõ·es de habitantes ~ morando nas cidades. Dai o grave fenômeno social da "tensão urbana", provocado pela falta de habitação, que tem levado centenas de famílias
ao desespero de invadir terrenos vazios, muitos dos quais de propriedade do Poder Público ou de suas autarquia.s.
O presente projeto procura regular a matéria, ao mesmo tempo em que força o. proprietário a utilizar o seu terreno dando ao
lnesmo uma destinação social. O que não se admite é que terrenos
urbanos permaneçam sem uso, evidenciando típica especulação
Imobiliária.
A proposta estende o usucapião especial aos terrenos dominiais do Poder Público e de suas autarquias, pois não é razoável
admitir-se que o Estado :faça o que se condena do particular~ ou
seja, o não uso de terreno urbano. Além do mais, seria uma !coerência que a União mantJ.vesse toda uma estrutura financeira para
possibllltar o acesso das classes menos favorecidas à habitação
(Sistema Financeiro de Habitação) e permanecesse com seus terrenos urbanos sem. utilização. A :Emenda teve a cautela, contudo,
de resguardar a imprescritibilidade dos bens públicos d-e uso especial e daqueles de uso comum do povo.
Observe-se, também, que a proposição permitirá a regularização da situação de milhares de compradores de lotes que, a despeito dM medid"-' preconizad-as pela Lei n.o 6. 76,6, de 19-12-70,
ainda não obtiveram o seu titulo de domínio, em loteamentos
clandestinos ou irregulares.

O Projeto baseia-se rigorosamente no preceito constitucional
que assegura a função social da propriedade como principio básico
da o-rd-em económic-a e social de nosso pais (art. 160, m). Não se
pode admitir que terrenos urbanos permaneçam .sem qualquer utilização, enquanto milhares de pessoas não têm onde morar.
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Por último, é oportuno lembrar a recente lição de João. Paulo
II, que fundamenba. e inspira a presente :orouosição:
- "A tradição cristã nunca defendeu o direito de propriedade como algo absoluto e intocável; pelo contrário,
sempre o entendeu no conte>lto 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, subordinado à destinação universal dos
bens". (§ 14- Trabalho e propriedade- Encíclica Laborem Exercens).
A destinação natural dos terrenos urbanos não é, certamente, a
eoJ]eculação imobiliária, mas a edificação da moradia dos homens
e de sua família.
Sala da.s Comissões, 29 de outubro de 1931. -

Franco Montoro.

(Às Comunicações de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de
Municípios.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 326, DE 1981

Isenta de correção monetária os débitos de unidades
residE"nciais, cujos adquirentes hajam integralizado 50%,
pelo menos. do valor total do resp~ctivo financiamento.
O Congr-esso Nacional decreta.:
Art. 1.0 Ficam isentos da oorreção monetária os débitos referentes a unidades habitacionais transacionada.s através do Sistema Financeiro da Habitação - com recurs_os do BNH, cujos
adqUirent.es já hajam, na data desta lei, integra.llzado o pagamento de .pelo menos 50% ds.s prestaçõe·.s relativas ao valor total do
1'9.3pectivo financiamento.
Parágrafo único. A m·edida atinge tanto c-s financiamentos
para 3.Q.uisição ou reforma de casa como .aqueles concedidos mediante hipoteca do imóvel reEidencial.
Art. 2.0 Esta Lei entra em vi,gor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presente projeto visa a estabelecer medida de grande alcance social, amparando os adquirentes de unidades residenciais pelo
Sistema Financeiro da Habitação, med1ante isenção da correção
monetária incidente· sobre o imóvel adquirido~ na hipótese de já
haver. pago- pelo menos 50% do total das prestações rel;ttlva.s ao
finahciament.o da respectiva unidade residencial.
Como se tem observado ultimamente, a correção monetária
;em 2.grz.va~1do de tal_ modo- o débito dess~ adquirentes, que, em
muitos ca.sos, os coloca em situação de insolvência, obrigando-os a
ab..:u.:.donar a própria moradia.
Cremos, assim, que já tendo pago mais da metade da total!~
dade. do débito, se.ria de bom alvitre garantir ao adquirente a isenção da correção monetária quanto· às demais parcelas vincendas,
ainda porque tal medida contribuiria também para combater a
inflação.
Assim, entendemos que o presente proj-eto pode ser .acolhido,
ainda mais porque não atinge o débito propriamente di~, mas,
tão-somente, o ajutório inflacionário, traduzido pela correçao monetária.
Para que se afira da situação· de inteira insustentabilidade dos
devedor.es hipotecários, basta. citar o ca.s-o concreto seguinte: em
15-3-76 um cliente contraiu na caixa Económica um empréstimo
de Cr$ '720-. 000,00, por 10 anos, dando em garantia a própria casa.
A prestação Inicial, que era de 11.291,38 atinge hoje a ......... .
Cr$ 99.107,98, enquanto que o saLdo da divida é de Cr$ 3.831.104,75
isso deconidos mais çle 5 anos de ininterrupto pagamento.
B.eu ordenado, que era de Cr$ 16. 000,00, superior uma vez e
mela à prestação inicial, é hoje de Cr$ 58.000,00, seja metade do
valor da prestação atual.
o humor popular, hoje- humor negro, compara os financiamentos do BNH à bomba de neutrons; conserva o imóvel, mas destrói o adquirente. O remédio indicado é o único possível para remediar a situação.
Sala das Sessêies, 30 de outubro de 1981. - Leite Chaves.
(As Comunicações de Cru•di!l·fçào e Justit;a, de Legislação Social. de E,·onomia e de Fhwnças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 327, DE 1981
Introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, na parte concernente à proteção do trabalho da

mulher.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 A Consolidação da.s Leis do Trabalho passa a vigorar
com as seguintes modificações:
"Art. 379. Jíl permitido o trabalho noturno da mulher, salvo nas empresas ou at!vidades Industriais.
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Parágrafo único.

A proibição de que trata este arti-

go não se aplica:
I - à mulher que ooupe posto <le direção ou de qua-

I!ficação técnica;

II - à mulher empregada e·m serviços de higiene e
bem-estar, desde que não execute tarefas manuaJs com
habitualidade.
Art. 380. As empresas que se dedicam à industrialização de bens perecíveis .presumem-se aut'O'rlzadas a empr:egar mulheres· 'em tr.abalho notumo; quando ocorrer
necessidade lni.perlosa de serviço.
§ 1. 0 A permissão deste artig-o estender-se-á às empresas cuja linha de produção utilize matérias-primas ou
matérias em elaboração susc~tíveis de- alteraçao rápida,
quando necessário para evitar perda irreparável.
§ 2. 0 As empresas comunicarão à autoridade competente, no prazo de quarenta ·e oito horas, a eircunstância
excepcional que as levou ao emprego de mulheres -em. horário noturno.

!l!rt. 381. Os casos de proibição do trabalho noturno
da mulher ·em empresas ou atividades industriais poderãO
ser suspensos para atende·r a relevante interesse nacional,
ouvidas as correspondep.tes organizações sindicais de empregadores e empregados:
I -~por decreto do Poder E&ecutlvo, sem limitação
quanto, ao periodo de serviço noturno:

te

II -

por portaria do Min!s1ro do Trabalho, até às vin-

e quatro hor:as.

§ 1.o O ato de ~uspensão poderá exigir da empresa
meios .especiais de proteção ao trabalho, Inclusive de natureza ambiental, c.am-o os referentes à iluminação ·e ventilação, bem como n funcionamento de lanchonetes e t::efeitórios no período notumo.
§ 2.0 A suspensão poderá ser cancelada, a qualquer
tempo, rem relação à empresa que_ deixar de observar as
normas de segurança e higiene do trabalho.

Art. 382. O trabalho da mulher em horário no turno
só será permitido quando a aptidão para executá-lo houver sido atestada em exame médico, an-otada a circunstância no livro ou ficha de registro de empregados."
Art. 2.0 São Tevogados os arts. 383 a 386 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

IV -
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em estabelecimento de ensino;

que, não ·executando trabalho -continuo ·ocupem. cargos
técnicos ou postos de direção, de gerência, de as.sessoramento ou
de confiança;
V -

VI - na industrialização de produtos perecíveis a curto .prazo
dumnte o período de safra quando ocorrer necessidad-e· imperiosa
de serviço~ bem como I108 .de·mais casos em que o trabalho se· fizer
com matérias-primas ou matérias em elabo·ração suscetíveis de
alteração rápida, quando necessário o trabalho noturno para salvá-Las de perda inevitável;
VII - em caso de força maior (art. 501);
VIII -.nos estabelecimentos bancários, nos casos e eohdições
do art. 1. 0 e seus parágrafos do Decreto-lei n.o 546, de 18 de abril
de 1969;
IX - -em serviços de processamento de dadps para execução
de tarefas pedinentes à computação eletrônica;
X - em Indústrias de manufatúrados de couro que mantenham contratos de exportação devidamente autorioo.dos pelos órgãos públicos competentes.
Parágrafo únloo. Nas hipóteses de que tratam os >tens VI e
VII o trabalh<> noturno dependerá de:
a) conc10rdância prévia da empregada, não constituindo sua
recusa justa causa para despedida;
b) exame médico da empregada nos termos do art. 375;
c) comunicação à autoridade regional do trabalho no prazo
de quarenta e oito· horas do início da. p-eríodo do trabalho noturno."
.&rt. 380. Para o trabalho a que se refere a alín-ea c do artigo
anterior, toma-se obrigatória, além da fixação dos salários por
parte dos empregadores, a apresentação à autoridade competente
dos documentos se~tes:
a) atestado de bons antecedentes, fornecido pela autoridade
competente;

b) atestado de capacidade física e mental, passado por médico·
oficial.
Art. 381. O trabalho noturno das mulheres terá salário superior ao diurno.

0
§ 1.
Para os fins deste artigo, os salários serão acvese!dos duma percentagem adicional de 20% (vinte por cento) no mínimo.
0
§ 2.
cada hora do perlodo noturno de trabalho das mulheres terá clnqüenta e dois minutos e trinta segundos.

SEÇAO

Justificação

m

Adota-se, no projeto, tanto quanto já o fizera o anteprojeto
de nova CLT mandado ·elaborar pelo Ministério do Trabalho, ao
tempo do Sr. Arnaldo Prieto, relativamente ao trabalho noturno
da mulher, a sistemática recomendada pela Convenção n.0 8~, da
Organização Internacional do TrabaJho, cuidando-se, prinClpalmente, de el!mlnar a proibição genérica ·e substituindo-se-a por
uma permissão ampla.

Dos períodos de descanso
Art. 382. Entre duas j~das de trabalho, haverá um interV1alo de onze horas ron.secutivas, no mínimo, destinado ao repouso.

Aliás este é o caminho indicado a seguir não somente pela
evolução 'do mundo mode•rno, mas também, particularmente, pelas
recentes conquistas da mulher na sociedade.
Penso que as medidas aqui consubstanciadas, representando
também uma -conquista social da mulher, não podem e não devem
esperar os longos e demorados estud{)s que aind·a se farão antes
de ser adotada a nova Consolidação pretendida pelo Governo.

O SR. PRF.SlDENTE (Passos Pôto)- Os projetos lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a paluvra ao nobre Sr. Senador Leíte Chaves.

Sala das sessões, 30 de outubro .de 1981. -

Humberto Lucena.

LEGISLAÇAO CITADA

. DECRETO-LEI N.o 5.452, DE 1.0 DE M:AIO DE 1943

Aprova. a. Consolidação das Leis do

Tr~'talho.

SEÇ.iiO II

D,')

trabalho noturno

Art. 379. i!l: vedado à mulher o trabalho notumo, exceto às
maiores de IS (dezoito) anos empregadas:

I grafia;
II -

em empresas d:e telefonia, radiotelefonia ou radiotele-

em servigo de saúde e bem-estar;
em casas de diversões, hotéis, restaurantes, ba:res e estabelecimentos oongêneres;
III -

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

~-. ~

.... ...... .............................. .
~

~

(Às Comissões de Constituir;ào e Justir;a de Legislar;ào Socia/. 1

O S!l. LEITE CHAVES PRQNUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena .
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBL!·
CADO POSTERIORMENTE

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A Presidência comunica que,
nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do
Projeto de Lei da Câmara n~' 9, de 1980 (n9 830(79, na Casa de origem), que
altera o* J9 do art. 8~> Lei n9 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que .. fixa as
Diretrizcs c Ba<;es da Educaç~o Nacional", a fim de tornar obrigatória a participação de especialistus em educação física no Conselho Federal de Educação, por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da comissão a
que foi distribuído.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a Hora do Expedien·
te.

Passa-se à
ORDEM DO DIA

Não há quorum.
Em conseqüência, deixam de ser submetidos à deliberação do Plenário as
matérias constantes dos itens n9s 1 a 33, que se acham em fase de votação,
juntamente com o item n"' 35, dependente da votação de requerimento.
São os seguintes os itens cuja votação é adiada
Continuação da Votação, em tu-rno 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 valai de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões
de dólares americanos), destinados ao Programa de Investimentos do Estado,
tendo
PARECERES, sob n's 362, 663, 664 e 987, de 1981, das Comissões:

-de Constituição e Justiça -i" prOnUnciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2" pronunciamento: favorável à emenda n<? 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 n<? 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Sin- on; 3" pronunciamento: ratificando
parecer anterior, com voto vencido dos Senadores José Fragelli, Saldanha
Derzi e Affonso Camargo.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Re::.ulução n<? 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 cruzc;:iros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 13 e 14, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios. favorável.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Muriicipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

4
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 quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
5

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 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 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.
6

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,

Outubro de 1981

de 1981 ), que autoriza a Escola Superior de J;.ducação Física de Goiâs a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução o<? lO I, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 675,
de i981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios. favorãvel.

8
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 ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
9
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 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.
10

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 Cri 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.
11

Votação, em turno úníco, 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 Senado 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
PARECERES, sob n's 609 e 988, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores l-Jugo Ramos _e Mendes Canale; e
-de Economia- 2'1 pronunciamento (reexame solicitado em plenário):
ratificando o parecer anterior·.
12

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 18, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 66, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira a elevar em
CrS 21.171. I 50,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cento e cinqOenta cruzeiros) o montarite de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 67 e 68, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Afunidpios, favorável.

13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 85, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 488,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar em
Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e· setenta e nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua
dlvida consolidada, tendo
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PARECERES, sob n•s 489 e 490, de 1~81, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
14
Votação, em turno úniCo, do Projitô de Resolução n'1 89, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 599,
de 1981, com voto vencido, em separado, do Senador José Fragelli e voto
vencido dos Senadores Luiz Cavalcante e Alberto Silva), que aUtoriza aPrefeitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar ·em Cr$
21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 600 e·601, de 19.81, das Comissões:
-de Constttuição e Justiça, peta constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, fa\rorãVel.
-- 15
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9ll5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças com-o conclusão de seu Parecer n'? 763, de
1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, rio Valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norte-americanos), destinado ao programa de investimentos
do Estado, tendo
PARECER, sob no 764, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça,- pela constitucionalidade e juridicidade.

~I
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PARECERES, sob n•s 745 e 746, 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, n'? 116, de i981 (apresentado -pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n,..
765, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em
Cr$ 4.266593:330,50 (quatro bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e- Ooventa e trêS mil, -trezentOs e trinta cruzeiros e cinqüenta centavos)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 766, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
22

Votação, em turno único, do Requerimento nCJ 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.
23

Votação, em turno únko, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964.

16
Votação, em turno úriiCo; do Projeto de Resolução nCJ 106, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nCJ 690,
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tamboril (CE) a elevar em
Cr$ 7.522.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 691 e 692, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionillidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

24
Votaç-J.o, 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
1NAMPS).

17

Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevtdes, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
ãrtigo 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 l98l.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 110, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 732
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura M unicipa1 de São José dos Campos (SP) ~
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, tendo
PARECERES, sob nos 733 e 734, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Jüstiça. pela Constitucionalidade e juridicidade; e
--de Munidpios, favorável.
18
Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n'? 112, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 738,
de 1981), que autoriza a Prefeitura da Estância Turística de Itú (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, tendo
PARECERES, sob nos 739 e 740, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municipios, favorável.
19
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 113, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como cànclusão de seu Parecer n9 741,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) a elevar
em Cr$ 137.651.000,00 (cento e trinta e sete milh?_es, seiscentos ecinqüenta e
um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 742 e 743, de 1981, das Comissões:
-de Cvnstituiçào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.
20
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n91l4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nCJ 744,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba (PR) a elevar em
Cr$ 4.606.655.502,42 (quatro bilhões, seiscentos e seis milhões, seiscentos e
cinqüenta c cinco mil, quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e dois centavos)
o montante de sua dívida consolidada, tendo

25

26
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.
27
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.
28
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 árl!a da SUDA M, da totalidade do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas c jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dã outras
providência:-., 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 Assumas Regionais, favorável, coro voto vencido do Senador José
Lins;
- de Et·onomia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças, favorável.
29
Votuçào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciário, na forma que especifica, tendo
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PARECERES, sob nos 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jllridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 94, DE 1981- COMPLEMENTAR

EMENDA N.0 3 (Substi.tutivo)
nê-se ao Projeto a· seguinte redação:
'
Est&bel.,.,., normas gerais ·a serem adotadas ""' Organização do Ministério Público estadual.
O Congresso Nacional decreta:

30

Votação, em primeiro turno (apreciação-preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nq
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 n'? 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Socfal, tendo
PARECER, sob n' 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
32

Votação, em pi-imeiro turriO (apreciaÇão preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regim"ento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto de
Renda o 13., salário, tendo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Jus(iça, pela inconstituciorialidade.

OAPí'l'UJ.,O l
Das DiSpoSições Preliminares

·Art. 1.0 ·o 'Ministério Públlco, instituição permanente e essencial à função Jurisdicional dD ,Estado, é responsável, perante o Judiciário, pela defesa. da ordem jurldica e dp$ interesses da sociedade e se Drganizará nos Estados, q.e acordo com as normas desta
!e! complementar.
Art. 2.° Constituem princlpios InstitucionaiS do IMinlatkrio Público a unida:de, a indivisib!lldade e a' autonomia funcional.
Art. 3.0 São funções orgân.\ea.'l do Minlstério Público:
I - velar pela observância da· Constituição e das leis, promovendo-lhes a execução;
II - propor aa ayões penal e olvli públicas, nos termos da lei.

CAP.tl1U'I:D É!
Dos órgãos do Minlstér1o Públioo dos Estadoo
Art, 4.0 • O :Ministério IPúbllco dos Estados organ!zar-se-á

carreira e terá dotação orçamen tárla própria.
Art. :;_o O

guintes órgãos:

Mlnistério Público estadual compõe-se dos se·

[ -

de àdm.inlstração superior:
a Procuradoria Geral da Justiça;
b) o. Conselho Superior do MiniStério Pilblico;
c) a corregedoria Geral do Ministério IPúbllco.

a)

II - de execução:
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos t.ermos 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

em

tiça

a) no segundo grau de.jurlSd!ção: o Procurador-Geral da Juse os Procuradores da Justiça;
b) no prime!rb gl'liu de jurisdição: os Promotores de Justiça.
OAII'íTtJLO III

PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça. pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

nas atribuições dos órgãos do Ministério Público
dos Estados
SEÇAO!
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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 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 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<? ~09/81, do Senador Dirw
ceu Cardoso, de adiamento da discussão para ·1eexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR, PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passaremos, pois, ao exame do
item

n'~'
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<? 94,
de 1931 -Complementar (n' 223/81, na Casa de Origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que estabelece normas
gerais a serem adotadas na organização do Ministério Público Estadual, tendo

PARECERES, sob n's 998, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável; e
-de Serviço Público Civil, favorável, com as emendas n9 s 1 e 2CSPC, que oferece.
Sobre a mesa, emendas que vão ser lidas pelo Sr. }'~'-Secretário.
São lidas as seguintes

Íl<> Procurador-Geral da JustiçO:
Art. 6.0 O MiniStério Público dos Estados terá por che!e 'o
Procura:l'or-Geral da Justiça, nomeado pelo Governador do Estado,
termos da !e! estadual, mediante lista tríplice elaborada pelo
CoQselho Superior do ,MJnlstér!o Públlco.

nos

Pará15ra•fo único. Os· s_ervlços administrativos da PrcicuraCioria Geral da Justiça serão organizados por lei estad.ual com qua- ·
dro próprio e cargos _que atendam às peculiaridades do Ministério
Público.
·
Art. 7.o Ao Procurador-Gerar da Justiça cómpete, àlém de
outras a·tribuiçõ~s:
I representar ao Tribunal ·de Justiça, para assegurar a
· observância pelos Municiplos, dos principias indicados na 1Con.stitu1ção Estadual, bem como para prover a execução de lei, de
ordem ou decisã-o judicial, para o fim de intervenção, nos termos
do art. 15, § 3.0 , letra "d", da Constituição Federal;
:LI ~ integrar e presidir o Conselho Superior;

representar ao Governador do Estado .sobre a remoção
de membro. do Mln!"stárlo PUblico no interesse do serviço;
III -

,IV - deslgn,ar o Corregedor-Geral do Ministério Público estadual,. mediante lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior
do 'Ministério IPúibllco;
.V :.__ designar. 'na forma da lei, membro iio MinistériO Público
· do Estado. para o desempenho de furj.çõe·s administrativas pu processuais referente-s à !n.stlt~ição;
·
,
W: - autOrizar· membro do _MiniStério P:úbl!co a afa.'ltar-se do
EStado, em objeto do serviço;
v:n: - indicar ao Gov.er:ilador do EstadO o nome do nlais antigo
membro na entrância, para o efeito de promoção por antiguidade.•
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Jlrt. 8.0 O Procurador-Geral da Justiça terá o:S mesmos direitos, vencimentos, vantagens e prerrogativas dos Desembargadores.
Art. 9. 0 A função de Ministério Público perante as Tribunais,
salvo junto ao Tribunal do Júri, somente poderá ser exercida por
titular do cargo de Procurador de Justiça, vedada a sua substituição por Promotor.
~
SEÇAO lJ!
Do Conselho Superior oo Ministério Público
·Art 10. Para fiscalizar e superintender a atuação do Ministério Público, bem como para velar pelos seus ·principlos Institucionais, haverá, em cada Estado, um COnselho Superior estruturado conforme se dispuser em legisl~ção, Dbservado o disposto na
presente lei.
·
§ 1.0 O COnselho Superior será presidido pelo ProcuradorGeral da Justiça e integrado por Procuradores.
§ 2.0 OCorregedor-Geral do Ministério Público será membro
do Conselho Superior.
·
Art. 1.1. COmpete ao COnselho Superior do Ministério Público,
além de outras atribuições prevlstas~em lei estadual:
I - opinar nos processos que tratem de reinoção ou de demissão de membro do Ministério Público;
J:I - deliberar sobre a instauração de procedimento administrativo;
m - opinar sobre o afastamento de membro do 1\o:Iiilstério
Público;
.
±v - decidir sobre o resultado do estágio probatório;
V - indicar os representantes do Mlulstério Público que lntegrarãó comissão de ~oncurso;
VI - indicar candidato à promoção por merecimento.
SEÇAO

m

Da Corregedoria Geral
Art. 12. Cabe à Corregedoria Geral do Ministério Público,
entre outras atribuições, inspecionar e regular a? atividades dos
membros da Instituição.
'
§ 1.0 A Corregedoria Geral do Ministério- Público manterá
prontuário atualizado, com referência a cada um de seus membros, para o efeito de pro~oção por merecimento.
§ 2.o Os serviços de correição do Ministério. Público serão
permanentes ou extraordinários.

SEÇAO IV
,.. Dos órgãos de Execução
Ai't. 13. Compete ao :Procurador-Geral e aos ~rocur.ador~ da
Justiça as funções especificas dos meml!ros do Ministério Público
estadual no juízo de segundo grau, cabendo aos Promotores de
Justiça exercê-Ias no primeiro.

Art. 14. São atribuições dos membros do Mlulstérlo Público:
I - promover diligências e requisitar documentos, certidões e
informações de qualquer repartição pública ou órgão federal, es.tadual ou municipal, da administração dlreta ou indireta, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo e de segurança naClonal, podendo dirigir-se diretamente a qualquer autoridade;
J:I - expedir notificações; .
m - acompanhar atos investlgatórios junto a organismos
policiais ou administrativos, qu~ndo !or conveniente à apura~ão de
lnfrações penais, mediante des1gnaçao do Procurador-Geral,
IV ...:. requisitar informações, resguardado o direito de sigilo.
Parágrafo jlnicci. Orepresentante do Mlni;sté~o Público, que
tiver assento junto aos Tribunais Plen<>s ()U seu orgao especial, e às
!Câmaras, Turmas ou Seções especializadas, participara de todos
os julgamentos, pecllndo a palavra quando reputar necessário e
sempre sustentando oralmente nos casos em que for parte ou
naqueles em que intervenha como fiscal da lei.
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Art. 17. Além das garantias previstas na COnstituição Federai os membros do Ministério Público gozarão das seguintes
prerrogativas:
·
I - usar as vestes talares e as insígnias privativas do Mlnlsnlstério Público;
II - ·tomar assento à direita dos J;,izes de Primeiro Grau ou
do :Presidente do Tribunal, Oâmara ou Turma;
m - ter Vista dos autos. após distribuição às Turmas ou C&maras e intervir nas sessões de julgamento para sustentação oral
ou para esclarecer .matéria de fato;
IV - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau
de jurisdição;
v - ser ouvido como testemunha em processo civil ou administrativo, bem como em inquéritos em geral, em dia, hora e local
previamente ajustados com o juiz ou a autoridade competente;
VI - não ser recolhido preso antes de sentença transitada
em julgado, senão em sala especial;
VIii - exigir, se preso em flagrante por crime inafiançável,
a imediata comunicação do fato ao Procurador-Geral da Justiça.
Parágrafo único. Quando, no curso. de· inv-e.c:;tigação, houVer
Indicio da prática de infração penal por parte de Membro do MInistério PúbUco, a autoridade policial estadual remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da Justiça.
Art. 18. Os membros do Ministério Público estadual terão
carteira funcional, expedida na forma da lei, valendo como cédula
de identidade e porte permanente de arma.
.OAP1TULO

v

Da Disciplina
SEÇAO I

Dos Deveres do l\fill!istérlo Público
Art. 19. as membros do Ministério Público estadual deverão:
I - zelar pelo pr-estígio da Justiça, pela dignidade de suas
funções, pelo ~espeito aoo Magistrados, Adv.ogados e membros da
Instituição;
II_,__ atender ao expediente forense e asshstir aos atos judiciais,
qusndo obriga 1·6ria ou conveniente a sua presenÇa; .
III - declarar-se suspeito ou impedido, nos wrmos da lei;
.P.r ~'representar sobre as irregularidades de que tenham conh·GCirr,ento ou que ocorram nos servi_ços a seu cargo;
V - tratar com urbanidr..de as partes, testemunhas, funcionários e auxiliares da Ju.stiça;
Vl - r·esid!r na sede 'd-o Juíz.o em que se.rvirem, salvo autorização d.o Procurador-Geral da Justiça;
VII - s.tender com presteza á solicitação de memb-ros do Ministério Público, p::tra acompanh!irem at.-:'s judiciais ou diligências
po'.'icials que devam r.e.alizar-se na área em que exerçam as suas
atribuições;·
VIII - prestar as informações oollcHadas .pelos ói-gãos da Instituição;
'
I X - participar do.s Conwlhos Penitenciários, sem prejuizo das
d,;mnis funções de seu cargo.
.
Art. 20. OO:nstituem infrações disciplinares, além de outras
d·~finjdas em lei:
I --- a acumulação proibida de cargo ou de função pública;
II :_ a conUt~ta incoinpativel com O de.sempenho do cargo;
. III - o abandono de cargo;·
IV - a revelaçãiJ· de s•egre.Oo que conheça em r9.zão do cargo
ou da função;
V - lesão. ao;s t"Ofres p~Yhli~os. dUapi-rlaqão do património público ou -de bens confiados à sua guarda·;
VI - outros criine~ contr::>. a .Administração e a Fé públicas;
A:.·t. 21. É vedado aos membrc.s do Ministério Públloo dos Estados:
. I - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial,
exc-eto com: o quotista ou acioni_st.a;

OAIP1TULO IV

-

Das Garantias e Prerrogativas
Art. 15. Os membros do Ministério Público estadual sujeitar-.se-ão a regime jurídico especial e gozarão de independência
no desempenho de suas funções, aplicando-se-lhes o disposto no
§ 1. 0 , do artigo 95, da Constituição Federal.
Art. 16. Os membros do Ministério Público estadual serão
processados e julgados originariamente pelo Tribunal de Justiça
nos crimes comuns e nos de responsabilidade, ressalvadas as ex,ceções de ordem constitucional.

IJ. -- exerc·er a adv·Jc.acia, quando o seu exercício conflltar com
suas atribuiçÕ<!s especificas.

SEIÇAO II
Das Faltas e Penalidades
Art. 22. O.s membro,s do Mini.stt'ir~o Público estadual poderão
incorrer n~s .<;eguinte.s sanções disciplinares:
I - advertência;
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II - censura;
m - .sus::Pensão até noventa dias;

IV - demissão.
Parágrafo único. Fica ass€gurada nos membro.! do Ministério
Público ampla defesa em quai.s<J.uer dos casos dos !tens deste art:go.
À.rt. 23. A pena de advertência será reservadamente apllcaãa,
nos casos de negligência no cumprimento dos deveres do cargo ou
de procedimento incorr.e 1 0.
Art. 24. A pena de'censurit, _ aplicar-:se-á re~~rva,d~mente e por

escrito, na hipótese de reincidência em falta JO. puruda com advertência.

Art. 25. A pena de .susp.ensfuJ:,.incidirá no c~ de yiolação
das vedações do art._ 21 e na reinckenc!a em falta Ja pun1da com
censura.
Art. 26. Aplicar-se-á a pena de de:m.Ls:São:
I - em caso de falta gravé, enquanto ~ão decorrido o prazo

de estágio probatório;
n - nos casos prevlStos no art. 20, n, III, IV, V e VI.
Art. 27. São competentes para aplicar as penas:
I - o Chefe do Executivo, no caso de demissão;
II - o Procurador-Geral da Justiça, nos demais casos.
Art. 28. Na aplicação das penas diScpl!nares levar-.se-ão em
conta. a natureza e a gravidade da infra.ção, os dano.:; dela. provenientas e os antec·edentes do !nfrator.
§ 1,o Pr-escr-evem em dois anos a contar da data em que foram cómetidas, a.s faltas puníveis com as s-anções a que se r~fere
o art. 22 desta Ie!.
§

2.o A falta, pr.fvista em lei penal como crime, prescreverá

juntamente com este.
. SEJÇAO III
Da Responsabilidade

Art. 29. Pelo exercic!o !rreg>1lar da função pública, 'o membro. do Ministério Públ!co dos Estados responderá penal, c!vil e
administrativamente.
SEIÇAO IV
Do Pr()cedimento Administrativo

Art. 30. A apuração das faltas puniveis com as penas de
suspensãó e de demissão dar-se-á, mediante procedimento adm!·
nistratívo disciplinar, instaurado por ato do Procurador-Geral da
Justiça, por deliberação do conselho Superior ou por sol!c!tação
do COrregedor-Geral.
§ 1.0 No curso do procedimento administrativo poderá o Procurador-Geral afastar o indiciado do exercício do cargo sem prejuizo de seus vencimentos e vantag-ens.
§ 2.o A lei estadual regulará o proced!mento admlnistrati'l'o
tratado neste artigo.

.
Art. 31. A qualquer tempo poderá ser requerida· a revisão do
processO .administrativo, quando se aduzir-em fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de provar a inocência ou de justificar a
!mposição de pena mais branda.
Art. 32. O procedimento revisional poderá instaurar-se mediante requerimento do próprio interessado ou, se falecido ou interdito, por solicitação do cônjuge, ascendente, descendente ou Irmão.
Art. 33. Julgada .procedente a revisão, tomar.;.se-~ sem €feito
o ato punitivo ou aplicar-se-á pena adequada, com o pleno restabelecimento dos direitos atingidos pela. puniçi1o.
CAPíTULO VI
Dos Vencimentos, Vantagens e Direitos dos Membros
·
do Ministério Público
Art. 34. Além dos vencime-ntos poderão ser ooncedidas, nos
termos da lei estadual, as seguintes vantagens:
I -
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ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança;

I I - auxílio-moradia, nas comarcas em que não haja residên-

cia oficial para o Promotor de Justiça;

III - salário-família;
IV - diárias;
V - representação;
VI - gratificação pela prestaçáo de serviços à Justiça Eleitoral;

VII- grat!!lcação pela prestação de serviços à Justiça do Trabalho, nas com.arcas onde não fDram instaladas Juntas de Conc!:l!ação e Julgamento;
VIII- gra 'ificação adicional de c!nco por cento por qülnqüênio de $-erviço, até o mãximo de .sete;
IX- gratificação de magistério, .po-r aula proferida- eril- cursO
oficial de preparação para a carreira.ou em escola oficial de ap.erfeiçoamento;
X - gratificação pelo efet!vo exercício em comarca de difícil
provimento, conforme se dispuser em !e! estadual.

Art. 35. Os Procuradores da Justiça tém seus venciJilentos fi·
xados em proporção nãD inferior a vinte por cento do que percebem os Pr·ocuradores-Gerais da Justiç.a.
Parágrafo único. Os Promotores de J'ust!ça perceberão vencimentos equivalentes a vint-e por cento dos pagos aos Procuradores
da Justiça, não podendo haver diferença de vencimentos superior
a dez por cento .entre uma e outra c1asse dos membros da Promotoria.
Art. 36. As férias anuais, colet!vas ou individuais, dos membros do Ministério Públ!co, serão concedidas por período Igual ao
dos magistrados, perante os quais oficiarem, regulando a· lei estadual a sua concessão.
Art. 37. oonceder-se-á licença:
I - para tratamento de saúde;
II - por motivo de doença do cônjuge, de ascendente ou de
descendente;
III - para repouso à gestante.
Art. 38.- A licença para trata.m,ento de saúde, por prazo superior a trinta dias, bem como as prorrogações que importem em
licença por período ininterrupto, também superior a trinta dias,
dependem de inspeção por junta médica.
Parágrafo único. Salvo oontra-!nd!cação méd!ca, o membro
do Ministério Público licenciado poderá oficiar nos autos de que
obteve vista, antes da licença.
Art. 39. O membro do Ministério Públ!co estadual somente
poderá afastar-se do cargo para:
I - exercer cargo e:etivo;
n - ocupar outro cargo, emprego ou função, de nivel equivalente ou superior, na administração direta ou indireta;
III freqüentar cursos ou seminários de aperfeiçoamento,
com prévia autt:?rização do Procurador-:-Geral.

Parágrafo único. Não se permite o afastamento de que trata
este artigo, durante o estágio probatório.

Art. 40. Os proventos da aposentadoria serão reajustados
sempre que se modifiCarem os venclmentos concedidos aos membros do Ministério Públ!co em atividade.
Art. 41. A pensão por morte, devida aos depend-entes de membro do :Ministério Público será reajus~ada sempre que forem alterados os vencimentos dos membros do M1nistério Público em atividade.

CAPíTULO VII

Da Carreira
Art. 42. O ingresso nos cargos Iniciais da car>'Oira dependerá
de prévia aprovação em concurso públioo de prova.<; e de títulos,
organizado e realizado pela Procuradoria Geral da Justiça, com a
participação do Conselho seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil.
§ 1.0 Os cand!4atos poderão ser submetidos a investigação
sobre aspeetos de sua vida moral e social, assim C>Omo a exame
de sanidade física e mental, conforme se dispuser em lei estadual.
§ 2.0 A.ssegurar--.se-ão ao candidato aprovad·o a nomeação, de
acordo- com a ordem de sua classificação no concurso, e a escolha
da Vara ou da Comarca dentre as que se acharem vagas, observado
o mesmo critério de cla.ssificação,
§ 3.0 O candidato aprovado deverá apresentar, no àto de pos··
se, a declaração de .seus bel?-s e prestará compromisso no sentido
de exercer com retidão as funções do cargo e de cumprir a Constituição e as leis.
Art. 43. A lei estadual regulará o processo de promoção, assegurando a observâ..'l'lcia dos critérios de antigüida.de e de merecimento, de maneira objetiva, com alternatividade, e o da indicação
dos candidatos à pr.omoç&o p-er merecimento, mediante lista tríplice, sempre que possível.

Sábado -'1

I)IÂRlO DO CONGRESSO NAC'lONAL (Seçào lll

Outubro de 1981

§ 1.0 Apurar-.se-ão, na entrã.ncla e na, classe ou cateS'orla, a
a;ntlgüldade e o mereci'l)ento.
§ 2.0 Somente após 'dois anos de ·efetiVo exercício, na cla.sse
ou ·entrl1.ncla, poderá o membro do Ministério Público ser promovido, d!spensado este lnterst!clo se não lrouver candidato que o tenba completado.
·
Art. 44. Para a apuração da antigUidade,, considerar-se-à o
tempo de efetivo exerc!c!o na entrância1 deduzidas as interrupções,
salvo a., permitidas em :e! e as provême-ntes de processo criminal
ou admini.s~rativo de que não resulte condenação.
Art. 45. Os membros do Ministério Público estadual não poderão ser removidos compulsol"iamente, salvo mediante representação do Procurador-Geral da Justiça e no Interesse do serviço.

Art: 46. Ao proVimento inicial e à promoção por merecime-nto precederá a remoção devidamente requerida.
Parágrafo único. Na. org-anização da lista tr!plice para a
remoção voluntária, -observar-se-ão ·os mesmos critérios de merecimento e de antiguidade.
Art. 47. Pa.ra cada vaga destinada ao preencllilnento por
promoção ou. remoçãD, abrir"':'se-á inscrição distinta, sucessivamente, com a indicação da comarca DU da Vara correspond-ente à
vaga a preencher-se.
CAPíTULO VIII
Disposições Finais e Transitórias

Art. 48. Os membros do Ministério Público dos Estados oficiarão junto à Justi_ça F-ederal de primeira instância, nas coro!Lrcas
do interior, ou perante a Justiça Eleitoral, mediante designaçao do
Procurador-Geral, na forma a ser por ele fixada, se solicitado pelo
Procurador-Geral da República ou pelo Procurador-Chefe da República nos ·Estados.
Art. 49. Os membros do Ministério Público nos Estados podem compor os Tribunais Regionais Eleitorais, na forma do item
III do art. 133 da Constituição Federal.
Art. 511. J!: vedado o exerciclo das fUilções do Ministério Público a pessoas estranhas aos seus quad!:os.
Parágrafo único. . o disposto neste artigo não· se aplica aos
processos de habilitação para o casamento civil, Instaurado fora
da sede do juizo- podertdo neste caso. o Promotor de .Justiça competente, mediante autoriza9ão do Procurador Geral, designar pesSDa idônea para neles oficiar.
Art. 51. Os membros do Ministério Público poderão exercer,
supletivamente, as atribuições dos PrAJcuradores do Estado
membro, respeitado, quanto a estes, o disposto nos artigos 8. 0 , 45 e 37,
desta lei.
Art. 52. Os Estados adaptarão a organização de seu Ministério Público aos preceitos desta lei no prazo de cento e oitenta dias,
a contar de sua publicação.
Art. 53. Aplicam-se à or~anlzação do Ministério Público do
Distrito Federal e dos TerritórlOS, no flUe couber, as normas oonstantes desta lei. ·
Art. 54. A data da sanção da P.resente lei será considerada
coroô HDia Nacional do Ministério Publico".
Art. 65. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
rP.vogadas as disposições em oontrário.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1981. - ·augo Ramos.
E!"WENDA N.0 4 .

EMENDA AO CAPíTULO I

Das Disposições Prellnúnares
Art 1 o o Ministério público, instituição permanente e essencial à f®ção jurisdicional do Estado, é responsável, perante o J_udlciárlo pela. defesa da ordem jurídica e dos Interesses da sociedade e Se organizará nos Estados, de acDrdo c-om as normas desta
lei complementar.
Art. 2.o Constituem princípios institucionais do Ministério
Público a unidad,e, a lndiv!sibllldad~ e a autonomia funcional.
Art. 3.0 São fUilções orgânicas d<> Ministério Público:
I - velar pela. observância da Constituição e das leis, promovendo-lhes a execuc;ã-o;
II - proJÍOr as ações penal e civil públicas, nos termos da lei.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1981. - Hugo Ramos.

5'H7

Justificação
A presente emenda visa a sanar lact.ma constante do a.rt. 1.0
do Projeto, uma vez que a responsa;bil!dade do Ministério Público
não se a.tém apenas à área do Poder Judiciário propriamente dito,
mas a do Tri·bun:al de Contas da União, com o qual mantém vinculações profundas.
Sala. das Se&sões, 30 de outubro de 1981. - Cunha Lima.
El\1ENDA N.0 6
EMENDA AO CAPíTULO II
Dos órgãos do Ministério Público dos Estados
Art. 4.0 O Ministério Públ!co dos Estados organizar-se-à em
carreira e t-erá dotação orçamentária própria.
Art. 5.0 o Ministério Público estadual compõem-se dos seguintes órgãos:
I - de administração superior:
a) a Procuradoria-Geral da Justiça;
b) o. Conselho Superior do l'..nnistériO Públioo;

c) a Corregedoria Geral do Ministério Público.
de .execução:
a) no segundo grau de jurisdição: o Procurador-Geral da Justiça e os Pr<J'Cmradores da Justiça;
b) no primeiro grau .de jurisdição: os Promotores de Justiça.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1981. - Hugo Ramos.
U -

EMENDA N.0 7

Redija-se assim o art. a.o:
Art. 6.0 o Ministério Público dos Estados terá .por chefe o
Procurador-Geral da Justiça, escolhido pelo Governador em lista.
tríplice aprovada pelo Colégio de Procuradores.
Justificação
O procurador-Geral deve ser sobretudo o fiscal da boa aplicação da leL Dai a sugestão, que entrega ao próprio Ministério Público· a indicação de três de seus procuradores para que ocorra a
nomeação pelo Governador.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1981. -.Nelson Carneiro.
EMENDA N.0 8
EMENDA AO. CAPíTULO III
Das Atribuições dos órgãos do Ministério Público
dos Estados
SEÇAO I
Do· Procurador-Geral da Justiça
Art. 6.0 o Ministério Público dos Estados terá por chefe o
Procurador-Geral da Justiça ,nomeado pelo G<>vemador do Estado,
nos termos da lei estadual, mediante lista tríplice elaborada pelo
Conselho Superior do Ministério Público.
Parágrafo únioo. Os serviços administrativos da Procur.adoria-Geral da Justiça serão organizados por lei estadual com quadro próprio e cargos que atendam às peculiaridades do Ministério
Público.
Art. 7.0 Ao Procurador-Geral da Justiça compete, além de
outras atribuições:
I - representar ao Tribunal de Justiça, para assegurar a
observância pelos Municípios, dos princípios indicados na COnstituição Estadual, bem .como para próver a execução de lei, de ordem ou decisão judicial, para o fim de intervenção, nos termos
do art. 15, § a.o, letra "d", da Constituição Federal:

BMENDA N. 0 5

integrar e t?residir o Conselho SuperiDr;
III - representar aO Governador do Estado sobre a remoção
de membro do Ministério Público no Interesse do serviço;
IV - designar o Corregedor-Geral do Ministério Público estadual, mediante lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior do
Ministério Público;
V - designar. na forma da lei, meml>ro do Ministério Público
do Estado para o desempenho de funções administrativas ou processuais referentes à Instituição;
VI - autorizar membro do Ministério Público a afastar-se
do Estado, em Objeto do serviço;
VII - Indicar ao Governador do Estado o nome do mais antigo membro na entrâncla, para o efeito de promoção por_ antiguidade.
·

Acrescente-se ao art. L 0 , após a expressão perante o Judiciário:
"e Tribunais de CDntas."

Art. 8.0 o Procurador-Geral da Justiça terá os mesmos direitos, vencimentos, vantagens e prerrogativas dos Desembargadores.

II -

5918 Sábado 31

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçào II)

Art. 9.0 A fun,cão de Ministério Públleo perante os Tribunais,
salvo junt6 ao Tribunal do Júri, somente poderá. ~er exercida por
titular do ca•go de Procurador·de Justiça, vedada a sua substituição por Promotor.
Sala das Se.srsões, 30 de outubro de 1981: - Hugo Ramos.
EMENDA N.o 9.

Re<Iija-se assim o art. 7.0; Item VII:

Avocar, onde não houver pOlícia de carreira, excepcional e

fu:lldameQtada, mquérttos poli(l!ats em an<'l'àmento e deslginiar
membro do Ministério Pú_bllco do Estado,· para que assuma ·a sua
dlreção.
;Justificação
. A restrição é indispensável para evitar passiveis abusos de delegados e subdelegados que não possuam requ!si tos para levar a
bom termo determmados mquéritos.
Bala das sessões, 30 deoutubro de 1981. - Nelson Carneiro.
EMENDA N.0 10
EMENiDA A SEÇAO

ll

DO 0Al'ri1U[o()

m

SEÇAJO n
Do ConselliP Superior do Ministério Público

liJrt. 10. Para fiscalizar e superintender a atuação do Ministério Público, bem como para velar pelos seus princípios Institu-

cionais,· haverá, em cada Estado, um Conselho Superior. ·estruturaldo eond'orme se dispuser em legislação, observado o disposto
na presente lei.
·
§ 1.0 O Conselho Superior será presidido pelo ProcuradDrO..ral da Justlga e integrado por Procuradores.
§ 2.0 O Corregedor-Geral do Mlmstér!o Público será mem'bro
do COnselho Superior.
Art. 11. Compete ao COnselho Superior do Ministério Público, além de. outras atribuições previstas em lei esb,.c!ual:
, I - opinar nos processos que trSJt.em de .remoção ou de demissão de membro do Ministério Público;
II - delibemr sobre a instauração de procedimento llldnrl-

nfstratlvo;

m - opinar sobre o afastamento de membro do IMinlstérlo

Público;

rv·- decidir sobre o resultado do estágio probatório;
V - indlcrur os representantes do Ministério 'Público que integrarão comissão de concllii'SO;
VI - m<licar candidato à .promoção por merecimento.
Sala das Sessões, 3D de outubro de 1981. - Hugó Ramos.
EliiENJ>A N.0 11
EM!EJNDA A SEÇAO m DO CM':ITULO m
Da Corregedoria Geral
.Art. 1~: Ca.be à Corregedoria G<>ral 'do Ministério Público,

enúre outra.s atribuições, inspeclonan: e ~egu!-ar as atlvldades dos
membros da Instituição.
§ 1.0 A Oorregedoria Geral do Ministério Públlco manterá
prontuário 1atua:lizado,. com referência a cada um de .seus memb;ros, pa:ra o efeito de promoção por merecimento.
'! 2.0 Os oorvlços de eorreição do Ministério Púb1ico serão _permJanente-s ou extraordinários.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1981. - Hugo· Ramos.·
EMENDA N.0 12
il!lMENDA A SEÇAO IV DO CAl':lTULO

m

Dos órgãos de Execução

ATt. 13. Oompete ao Procurador-Geral e aos Procuradores
da Justiça as funções especificas dos membros do Ministério Público estadual no juizo de oogundo grau, c"bendo aos Promotores
de Justiça ex:ffi'cê-la:s no primeiro.
Art. 14. São atribuições dos membros do !Ministério Público:
I """":"" promover -diligências e requisitar documentos, certidões e
Informações de qualquer repartição pública ou órgão federal, estooual ou m unlcipal, da acfministração dlreta ou lndketa, ressalvadas a.s hipóteses legais de sigiJ.o e d,e segurança nacional,
po'<iendo dlrlglr-se diretamente a qualquer autoridade;

Outubro de 1981

expedir notificações;
acompanhar atos m;oestlgatórlos junto a orgamismos
pOU.cktis ou administrativos, .quando .for conveniente, à a:puração
de infrações penais, me-diante de.sigilação do Procurador-Geral;
II -

m -

requisltrur informações) resguardado o direito de sigilo.
Parágrafo único. O representante d<> Ministério Público{ que
tiver assento junto aos Tribunais P~enos ou seu órgão espec al, e
às Câmaras, Turmas ou Seções especia!lmdas, participará de todos
os julga;mentos, pedindo a palavra quarid>O reputar necessário e
sempre sustentando oralmente nos casos em que for pMte ou
naqueles em que intervenha como flsea:l da lei.
Sala <las Sessões, 30 de outubro de 191!1. - Hugo Ramos.
IV -

EMENDA N.O 13

iElMENDA AO OAP1'IlULO IV
iDas Garantias e Prerrogativas
Art. 15. Os membros do Ministério Público estadual suj eltar-se"ão a regime juridico especial e gozarão de independência
no desempenho <le suas funções, apllca:ndo-se-lhes o disposto no
i 1.0, do artigo 95, da Constituição Federal.
Art. 16. Os membros do Ministério Públlco estaJdual se,rão
processados e julgados originariamente pelo 'JJribunal de Justiça
nos ·crimes comuns .e nos de responsabilidade, ressalvadas as exeeçõe.s de ordem -constitucional.
Art. 17. Além das ga:rantias previstas na Constituição Federal os membros do Ministério Público gozarão das seguintes
prerrogativas:
I - usan: as vestes talares e ·as ins!gulas privativas do Ministério Públlco;
n - tomax assento à direita dos Juizes de Primeiro grau ou
do Presidente do Tribunal, Cámara ou Turma:;
m - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou
Câmaras e intervir nas sessões de julgamento para sustentação
ora.:l ou para escla~ecer matéria de fat.o;
'IV ~ r-eceber in tima:ção pessoal em qualquer processo e grau
de jurisdição;
, v - ser ouvido eomo testemunha em processo civll ou adm!nl.strativo, bem como em Inquéritos em geral, em dia, hora e
local previamente ajustados com o juiz ou a. autorid.ade competente;
VI - não ser reco~hido preso antes de sentença transitada
em julga't:ID, senão em sala especia:l;
VI! - exigir, se preso em flagrante por crime inaflançável, a
Imediata comunicação do fato ao Procurador-Geral da Justiça.
Pa.rágrafo único. Quando, no curso d.e investigação, houver
indício dBJ prática de infração penal por pa:rte de Membro do
IMinlstérlo Públ!co, a 'autoridade policial esta<lual remeterá imediatame:nte os autos ao Procuractor-Gerral da Justiça.
Arl. 18. Os membros do Ministério Público estadual terão
carteira funcional, exp·edi&a na fo-rma: da Lei, valendo como cédula de identidade e porte pe·rmanente de arma .
Sala d»S Sessões, 30 de outubro de 1981. - Hugo Ramos.

EMENDA N.014
EMENDA AO iCAPí'DUiúO V
·na Disciplina

SE!ÇAJO I
Dos Deveres dO' Ministério Público
Art. 19. Os membros do Ministério Público estadual deverão:
I - zelar pelo prestigio da Justiça, pela dlguida;de de suas
funçõe.s, pelo respeito aos Ma:gistrados 1 Advoga.Jdos e__ mem'bros da
Instituição;
·
II - atender· ao expediente forense e assistir aos a tos judiciais, quando obrigatória ou conveniente a sua ,presença;
m - declarar-,se suspeito <l·U impedido, nos termos da lei;
IV - r.epresentar .sob;re as irregularidades de ,que tenham conhecimento ou que oco:vram nos .serviço.s ,a seu c:a.rgo;
V - tratar com urbanidade as partes. testemunhas, funcioná,rios e auxl!iwres da Justiça;
·
VI - residir na sede do Juizo em que oorvirem, salvo autor-ização do Procura'dor-GeraJ. da Justiça;

Outubro de 1981

Sábado 31

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL(S•çào 11)

. VII - atender com presteza à solicitação de membros do
Ministério Público, para acompanhMem atos judiciais ou d!Jigências policiais que devam realizar-se na área em que exe•rçam

EMENDA N.o 17
EMENDA A SEÇAO IV DO CAPíTULO V

as sua,.,s. atribuições;
VIII - prestar

as informações so!icl too as pelos órgãos ·da
Instituição;
IX - participar dos Conselhos Penitenciários, sem prejulzo
das 'dE>mais funções de seu cargo. ·
·
·
ADt. 29. Oonstituem inf,rações disciplinares, além de outras
definidas-em leis:
I. - a acumulação proibida de cargo ou de função pública;
II - a con:duta incompatível com o desempenho do cargo;
m - o a:bandono de c.argQ;
lV - a •reV.ehiçãO-de- se!?;.fe&õ- (iue conlieç_a em razão do cargo
ou da função;
V - lesão aos cofres públicos, dllapidação 'do património público ou de bens confiados à sua guarda;
·
VI - outros crlmes contra .a !l.dm!n!straÇão e a Fé públicas;
Art. 21. É vedado aos membros do !Ministério Público dos
Estados:
I - exereeir o eom-ércio .ou participaa- -de sociedakl.e" comercial,
excebo como quotista ou actonista;
n - exerc-er •a advocacia, quando o s·eu exereiclo oonflitar
com sua.g atribuições específicas.
Sala das Sessões, 30 de outubro· de 1931. . - Hugo Ramos.
EMENDA N.0 15
IElMEND/1. A S®ÇAO II DO OAP:l'IlULO V

Das Faltas e Peua!idades
Art. 22. Os membros do Ministério Público estadual poderão
incor:rer nas seguintes sanções diseiplina;roo:
I - advertência;
n- censura;
m - suspensão até noventa dias;
W - demissão.
Parágrafo único. Fica assegur:.da aiOs membros do Ministério Públlco ·ampla def.o..sa em: qu:aisquoc dos casos dos !tens deste
ll:l'·tlgo.
Art. 23. a pena de advertência será reservadamente aplicada,
nos casos de negligên-cia no cumprimento dos_ deveres d~ _cargo ou
de procedimento inoorreto.
Art. 24. A. pena ·de censura apÜcar-se-á reservadamente e
por escrito, na hipótese de r~ncldênci.a. em falta já punida: com

advertência.
Art. 25. A pena de suspensão lnddirá no caso de violação
das vedações do a:Dt. 21 e na reincidênci_a e:qt falta já punida com

censura.
Art. 26. ,e..plicar-se-á a pena de demissão:
em ca:so .de falta grave, enquanto não decorrido o pTazo
de estágio probatório;
II - nos casos previstos no art. 20; II, III, IV, V e VI.
Art. 27. São competenteS para aplicar as penas:
I ~ ó ChE>fe do Exeeutlvo, no caso de demissão;
II - 0 Procurador-Geral da Justiça, nos demais casos.
ADt.'28. Na aplicação das penas disciplinares levar-se.~ão em
conta a na,ture2ia e a gravidade da infração, os danos dela provenientes e os antecedentes do inf•rator.
I -

§ 1.0 Preoore.ve·m em dois anos a contaJr da: d3.1ta em que
foram cometidas, aS faltas puníveis com a.s sanções a Q.ue se re-·
·fere o al;t. 22 desta lei.

*

2.o A falta, prevista em lei penal como crime, presCil'everá
juntamente com este.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1001. -,-- Hugo Ramos.
EMENDA N.0 ·16

EMENDA A SEÇAO III DO CAP:l'IlULO V
Da Responsabilidade
Art.. 29. Pelo exercício Irregular da função pública, o membro
do Ministério Público dos Estados responderá penal 1 civil e administrativamente.
Sala das Sessões, 30 de outubro de .1981. - Hugo Ramos.
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Do Procedimento Administrativo
Art. 30. A apuração das falt,_, puníveis com as penas de suspensão e de· demissão dar-se-á, mediante procedimento administrativo disciplinar, instaurado por ato do Procurador-Geral da
Justiça, por deliberação do Conselho Superior ou por solicitação do
Corregedor-Geral.
·
§ 1.0 -No curso do procediment-o administrativo poderá o procurador-Geral afastar o Indiciado do exerclclo do cargo sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens.
§ 2.0 A lei estadual regulará o procedimento administrativo
tratado neste artigo.

Art. 31. A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão do
processo adinihlstrativo, quando se adU.zirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveiS de promr a Inocência ou de justificar a
fmp~ção de pena mais branda.
Art. 32. O procedimento revislonal poderá instaurar-se mediante requerimento do próprio interessado ou, se falecido _ou interdito, por solicitação do ·cônjuge, ascendente, descendente ou
irmão.

!l.rt. 33. Julgada procedente " revisão, tornar-se-à sem efeito
o ato punitivo o.u aplicar-se-á a pena adequada, com o p-leno restabelecimento dos direitos atingidos pela punição.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1981. -

Hugo Ramos.

EMENDA N.0 .. 18
EMEND!I. !1.0 CAPiTULO VI
Dos Vencimentos, Vantagens e Direitos dos Membros
do .Ministério Público
Art. 34. Além dos vencimentos poderão ser concedidas, nos
termos da lei estadual, as seguintes vantagens:
r -

ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança;

auxilio-moradia, nas comarcas em que não haja residência oficial para o Promotor de Justiça;
III - salário-famllia;
IV - diárias;
V - representação;
VI - graUficação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral;
VII - gratificação pela prestação de serviços à Justiça do Trabalho, nas comarcas onde não foram instaladas Juntas de Conciliação e Julgamento;
VIII - gratificação adicional de cinco por cento por qüinqüênio de serviço, até o máximo de sete;
IX - gratificação de magistério, por aula proferi~a em curso
oficial de preparação para a carreira ou em escola of!Clal de aper. feiçoamen to;
X - gratificação pelo efetivo exercício em comarca de diflcil
provimento, conforme se dispuser em lei estadual.
II -

Art. 35. Os Procuradores da Justiça tém seus vencimentos
fixados em proporçãO não infel'ior a vinte por cento do que _:perceberem os Procuradores-Gerais da Justiça.

Parágrafo único. Os Promotores de Justiça perceberão vencimentos equivalentes a- vinte por cento dos pagos aos Procuradores
d" Justiça, não podendo haver diferença de vencimentos superior
a dez por cento entre uma e outra classe dos membros da Promotoria.
!l.rt. 36. As férias anuais, coletivas ou ind!vidu eis, dos membros do Ministério Público, serão concedidas por peJ iodo igual ao
dos magist.rados, perante os quais oficiarem, regulando a. lei estadual a sua concessão.
Art. 37. Conceder-se-á licença:
I - para tratamento de saúde;
II - por moti•ro de doença do cônjuge, de ascendente ou de
descendente;
III - para repouso à gestante.
Art. 38. A licença para tratamento de saúde, por prazo superior a trinta dias, bem como as prorrogações que importem em li-
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cença por período initerrupto, também superior a ;txlnta dias, dependem de inspeção por junta médica
· Parágrafo único. Salvo contra-indicação médica, o membro
do Ministério Público licenciado podexá oficiar ·nos autos de que
obteve vista, antes da licença.
Art. 39. o. membro do Ministério Público estadual somente
poderá afastar-se do cargO para:
I - exercer cargo eletivo;
·n - ocupar outro cargo, emprego qu função, de nível equivalente ou superior, na adminis!J:ação direta ou lndireta;
ill - freqüentar cursos ou seminários de aperfeiçoamento, com
prévia autorização do Procurador-Geral.
·
Parágl'afo único. Não se permite o afastamento de que trata
este artigo, durante o estágio probatório.
Art. 40. Os proventos da aposentadoria serão reajustados sempre que se modificarem os vencimentoo concedidos aos membros
do Ministério Público em atividade.
AI:t. 41. A pensão por morte, devida aos dependerites de membro do Ministérto Público. será reajustada sempre que forem alte-

rados os vencimentos dos membros do Ministério Público em atividade.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1981. - Hugo Ramos.
EMENDA N.0 19
EMENDA AO CAPíTULO VII
Da Carreira

Art. 42. O ingresso nos cargos iniciais da carreira dependerá
de prévia aprovação em concurso público de provas e de títulos,.
organizado e realizado pela Procuradoria Geral da Justiça, com a
participação do Conselho Seccional da Ordem. dos Advogados do
Brasil.
§ 1.0 Os candidatos poderão ser submetidos a investigação sobre aspectos de .sua via moral e social, assim como a exame de sanidade física e mental, conforme se dispuser em lei estadual.
§ 2.o Assegurar-se-ão ao candidato aprovado a nomeação, de
acordo com a ordem de sua classificação no concurso, e a escolha
da Vara ou da Comarca dentre as que se acharem vagas, observado o mesmo critério de classüicação.
§ 3.o O candidato aprovado deverá apresentar, no ato de
posse, a declaração de seus bens e prestará compromisso -no sentido de exercer Com retidão as funções (,io cargo e de cumprir s.
COnstituição e as leis.
Are. 43. A lei estadual regulará o processo de promoção, assegurando a observância dos critérios de antiguidade e de merecimento, de- maneira objetiva, com alternatividade, e o da indicação dos candidatos à promoÇ}áo por merecimento, mediante liSta
triplice, sempre que passivei.
§ 1.0 Apurar-se-ão, na entrância e na classe ou categoria, a
antiguidade e o merecime)lto.
§ 2.0 Somente após dois anos de efetivo exercicio, na classe
ou entrância, poderá o membro do Ministério Público ser promovido, dispensado este interstic.io se não houver candidato que o tenha completado.
Art. 44. Para a apuração da antiguidade, considerar-.se-á o
tempo de efetivo exercício na entráncia, deduzidas as interrupções,
sa;lvo as permitidas em lei e as provenientes de processo criminal
ou administrativo de que não resulte condenação.
Ar.t. 45. OS membros do Ministério Público estadual não poderão ser removidos compulsoriamente, salvo mediante representa-·
ção do Procurador-Geral da Justiç-a e no interesse do serviço.

Art. 46. Ao provimento inicial e à promoção por merecimento
precederá a remoç:ão devidamente requerida.
Parágrafo único. Na organização da lista triplice para a remoção voluntária, observar-se-ão __os mesmos critérios de ·merecimento e de antiguidade.
~t. 47.
Para cada vaga destinada ao preenchimento por promoçao _ou. rell!oção, abrir-se-â inscrição distinta, sucessivamente,
com a lndlCaçao da Comarca ou da Vara correspondente à vaga a
preencher.. se.
Sala das Sessões, 30 d'! outubro de 1981. - Bt~go Ramos.

EMENDA N.0 20
EMENDA AO CAPfTULO VIII

DispGSições Finais e Transitórias
Art. 48. ·Os mexubros do Ministério Público dos Estados oficiarão junto à Justiça Federal de primeira in.stância, nas comarcas do interior, ou perante a Justiça Eleitoral, mediante designação do Procurador-Geral, na forma a ser por ele fixada, se
solicitado pelo Procurador-Geral da República ou pelo Procurador-Chefe da República nos Estados.
Art. 49. Os membros do Ministério Público nes Estados podem compor os Tribunais .Regionais Eleitorais, na forma do item
III do art. 133 da Constituição Federal.
Art. 50. :É vedado o exercício <laa funções do. Ministério Público a pessoas estranhas aos seus quadros.
Parágrafo único. O disposto neste artigo nãó .se aplica aos
processos de habilitação para o casamento civil, instaurado fora
da sede do juízo, podendo neste caso, o Promotor de Justiça
competente,' mediante autorização do Procurador-Geral designar pessoa idónea para neles oficiar.
'
Art. 51. O~ membros do Ministério Público poderão exercer,
supletivamente, as atribuições dos procuradores do Estado membro, respeitado quanto a estes, o disposto nos artigos 8.o, 45 e 37
desta Lei.

Art. 52. Os Estados adaptarão a organização de seu Min!.stério Público aos preceitos desta lei no prazo de cento e oitenta
dla,s, a contar de sua publicação.
Art. 53. Aplicam-se à organização do Ministério Público do
Distrito F.ederal e dos Territórios, no que couber, as normas
constantes desta lei.
Art. 54. A data da sanção da presente lei será considerada
como "Dia Nacional do Ministério Público".
Art. 55-. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em· contrãrio.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1981. - · Hugo Ramos.
EIÍIENDA N. 0 21

.t1.crescente-.se ao art. ;55, nas disposições finais e transitórias, logo após a express~o Promotor Público de 2.a. Instância:
"e Procurador do Tribunal de Contas".
Justificação ·

Os Procuradores dos Tribunais de contas dos Estados exercem funções institucionais do Ministério Público, velando pela
observância da Constituição ·e das Leis, promovendo-lhes a execução.
·
A exemplo do Tribunal de Contas da Uniãó, nos Estados, os
Procuradores do Tribunal. de COntas compõem o Ministério Público e exercem suas funções como fiscais da lei e agem como
advogado·s do Estado, segundo ~interesses da administração.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1981. - Cunba Lima.
EMENDA N.0 22

Ao art. 56
Acrescente-se o seg;uinte:
"Parágrafo único. OS atuais ocupantes de cargo de segunda instância passarão a integrar o Colégio de Procuradores ,da
Justiça, como titulares .dos respectivos cargos resultantes da
transformação estabelecida neste artigo."
.Justificação
com esta emenda pretend.emos, sobretudo, impedir que ocorra prejuízo para a Justiça, pDis, com a transformação dos car-

gos referidos no art. 55 do projeto, certamente ficariam afastados . do exercicio. de importantes· funções profissionais da :ra-.Ms
alta capacidade e experiência.
Assim, i garantia que a presente emenda .:JOjetiva corresponde, a rigor, ao reconhecimento, comprov.a.I.IO pela prática diuturna da atividade na segunda instância.., dos relevantes serviços
que essa categoria de juxistas vem prestando ao Ministério Público.
Além do mais, toda ~ez que se efetiva. uma transformação
tão pr·nfunda em. det.o.tr.ainada estrutura, como a que ora se estabelece em rela!:ã.O ao. :Ministério Público estadu~l, tem sido de
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boa prática dar soluções definitivas aos problemas de enquadramento, a fim de que não· sobrem oonflltos, resultlrn.tes de discriminações e protelações indesejáveis.
A presente emenda. não importa em qualquer aumento de
despesa, uma vez que reguarda, tão-·oomente, situação preexistente, de servidores atuantes no Quadro do Ministério Público.
Sala das Sessões, 30 de outubro de. 1981. - Raimundo Parente.
EMENDA N.0 23

Acrescente-se ao capítulo das Disposições Finais e Transitórias:
"Art. . . . - A vedação a que se refere o art. 24, II
não ·se aplica àqu-eles _que, com:provadamente, estiv·ere:rn
no exe.rcicio da advocacia na :forma da lei específica.
Justificação

Quando a Constituição Federal, oom a emenda de !977, entendeu por bem, a exemplo do que se fazia na área do Judiciá ...
rio, conferir a União o estabelecimento de normas gerais a se ...
re,p:l adotadas na organização do :Mini.5tério Público dos Estados,
fê-lo expressis verbis~ no sentido genérico (normas gerais), o que
por si só deixaria à evidência a extrapolação do legislador fe:
dera!, do âmbito de sua órbita, na salvaguarda do principio da
autonomia federativa. ~sim a deferência constitucional ao legislador federal, se circunscreve ao tracejamento de normas de
principio Jnõtitutivo, o que por si, demonstra a invasão da órbita
de competência dos Estados, da norma proibitiva oonstante do
ar~t. 24, n, do projeto, que por si só merecia emenda supressiva.
Nao obstante, a sua aprovação na Câmara baixa faz tediosa a
polêmica quanto a tal aspecto - dai merecer a aludida norma
o .. temperamento que se impõe, não com o objetivo de pura é
si:rnplesment~, abr~gar uma exeeção em ~nefício de 8JgÚns, mas
sim, por razoes e mtere.ases de Estado, na acepção político.;.fUosóf!ca da palavra.
Com efeito, hoje, vive-se o estado de direito n~ Brasil e
dentro desse enfoque, a exemplo de eras anteriores volveu-se
a _saudável preoeup~ç:ão de resguardar direitos1 toda Vez que se
cnava normas gerrus em prol de um principio - exemplo marcante desse retorno acba-se na própria Emenda Constitucional
n. 0 7, que Introduz o art. 206 na Carta Federal, lnõtitulndo a
oficialização das serventias judiciais e extrajudicia!s.
No caso do Ministério Público dos Estados
até mesmo da
União, várias unidades federativas mantinham o regime misto
de exercício da atividade profissional liberal, observados os impedimentos relativos constantes da Lei especifica (o Estatuto da
Ordem dos Advogados- Lei n.0 4.215/63). A vetustez de tal prá'tica, criou,.. e consolid~u si~uações_ que, ao ver do insigne relator
da Comissao de Constlluiçao e Justiça da Câmara, estariam confe'fdadas e como tal seria desnecessário exprezso resguardo na

e

No entanto, a par dos argumentos acima expendidos e que
bem ou mal eneontram esbarro no entendimento predominante
acima citado, há um ponto intocado na· discussão antrentada
pela matéria na Câmara baixa - esse ponto, nodal, justifica
pl-enamente a emenda aditiva que acim8. se propõe, a :fim de
evitar não só gr:wames como qu!zlla' judiciais não aos que sofrerão a proibição de adv.agar, mas sim, à União Fed-eral, c:>mo
auto1·a da lei, vor ser de ."::na !nic1a.tiva e elaboração (parágrafo
.único do art. 96 da Constituição Federal com a redação· dada
pela Emenda n.O 7/77).
Oom efeito, o exereicio da advocacia pressupõe a existência
de um mandato, qu-e sô pode .s.er -exercido por mstrwnento procurat.ório. Hessa ótica, tanto o advogado que patroci:rr::t · uma causa para a pe-ss":):i física, como para pe~.3"oa jurídica, detém um
mandato s·\ revogável palas causas previstas na lei civil (art.
1.316 do Côdlgo Clvill: Vindo a Lei COmplementar a proibir a
a.dvccacia a·os membrDs do Ministél·io Público, aqueles qu-e a exercem estarão para tanto cumprindo mandato.s, terão por essa via
revcgados os mesmos, sem que sponte propria tenham dado causa a tal revogação. Sendo o mand~te o .empregador do mandatàrio (advogado). a revog~ação por ato de terceiro (a lei), faz
com que, rHJ ca.=:::o de s_e tratar de profissional com contrato de
trabalho ou não, possa o advogado postular inderüzação pelo
rompimento des.c;e mandato, reparação' essa que, não podendo ser
intentad9. contra .o err.!)rega.dor, por não ter sido ele .o agent~
rcausal, l!'ecairá no autor do ato, in casu a União Fled€ral, que
com a lei, de ,ua Iniciativa, t~ouxe esse inequivoco . prejuizo
criando uma nova hipótese de ruptura de mandato, trazendo ao
empr·egador.-mandtmte um trlpl{) prejuízo -- pagar os honorátios contratados, perder a pessoa de confin.nça no trato dos seus
interesses, o mandatário que livremente escolheu, e ainda o risco e~etivo e rra1 de p-erda de p!"azos e até m·esmo da demanda
(Respons9.blllde.de Civill.
Tai~. circunstâncias deixam evidente não ser ·propriamente
uma benesse o r-esguardo das situações existentes com relação ao
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exercício da advocacia, tanto maiS se se atentar que se a maioria das legislações estaduais já veda o ·exerciclo da advocacia que
ante-: d9. pro!biç;;,o pediam exercer tal ativldade. Nessa conjuntura é que, à mingua do uma expre·s.sa ressalva na Lei COII~ple
mentar é que i~á se de,c;encadear a situação acima prevista. eis
que alguém terá de reparar <> preju!zo trazido com a nova hlpóte;Se rle ·extinçá.'J de mandato e os Estados, ao adaptarem suas legislações à !e! ieiieral o farão sem qualquer constrangimento,
ta..--1to mais que não poderão .-:.:er responsabilizados pelo ocorrido,
já que o paradigma é federal.
A omissão do resguardo·, inda que se possa agasalbar a tese
d~ desnecrosidade do 6bv~.o. é de imperio.so d·3ver, pois, criará
áreas de atrito nos Estados, onde tais situações õe encontram
consolidadasJ erlandc bol:s:óes de descontentamento, faee a eventuais Interpretações tendenciosas de drgáos disciplinares e .até
mesmo da Chefia do Ministério Público que no projet<J acha-se
com o·'Procurador-Geral, na ~onna- de longa manus .da chefia do
Executivo, tendo em Vista .a natureza de tais funções.
l!l pois de imperativa cautela, haja ou não redundância, se'
consigne na Lei Complementar o respeito às situações então existentes~ impondo-se cautelarmente, a efetiva comprovação do exercieio da· àtividade liberal, sob forma a ser determinada pelo..-:; órgãos disciplinare:. esta.ciuai.s, quando- for o· caso.
Sala da' SeS.óes, ·.30 dé .outubro de 1981. - Cunha Lima.
EME.'IDA N." 24

Acrescente-se ao capitulo das Disposições Finais e Transitórias:
"Art.
A vedação a que se refere o art. 24, II, não
se aplica àqueles que, comprovadamente, na data da publicação desta lei, estiverem no exerclcio da advocacia na
forma da lei especifica."
Justificação

Quando a COruitltuição Federal, com a emenda de 1977 entende~ r:or be~, a exemplo do que se fazia na área do judic!árÍo, conf.er!r a Uniao _o estabelecimento d<> normas gerais a serem adotadas
na ~rganlzaçao do Ministério Públieo dos. Estados, fê-lo, exrresilis
vcrb1s, no septido gen~.nco (normas gerrus), o que, por si só deixaria à ~v:J~encla a extrapol?-ção· do legislador federal, do âmbito
de sua orblta, na salvaguarda do princípio da. autonomia federa~iva._ Assim, a def~rência constitucional, ao legislador federal, se
circunscre~e. ao tracejamento de normas de principio institutlvo, o
que, por s1, demonstra a invasão da órbita de cc;mpetência dos
Estados, d!t ~arma proibitiva constante do art. 24, II, do projeto,
q?e pm:_ s.l. so ~~:teCla emenda supressi va. Não obstante, a sua
ai.-'rovaçao na Camara ba1xa faz tedio.sa a polêmica quanto a tal
aspe~eto -:- .daí merecer a aludida norma o temperamento que se
impce, nao com o. objetivo de, pura e simplesmente, abrigar uma
excegão em ben!:ficio de ~~1s, mas, sim, potr razões e in tresses
de Estado, na acepção pohllco-fi!ooóf!ca da palavra.
Com efeito, hoje, vive-se o estado de Dl.reito no Brasil e dentro
des~_e enfog1,1e, a exemplo de eras anteriores, volveu-se à saudável
preocupagao de resguardai.· dlr~itos, toda vez que se criava normas
gf.'rais em prol de um princípio -· o exemp~o marcante desse
rf.t~mo acha-se na própria EmoE>nda Constitucional n.o 7, que introduz!u o art. 200 na Carta Federal Instituindo a oficialização das
serve·ntias judiciais e extrajudiciais.
,_No· c.aso do Ministério Público dos Estados e até mesmo da
Umao, varias unidades fede_rativ'.es mantinham o regime misto de
exerç1c1o da ativi.dade pro.r:1s.siona.l libe:ral, observados os lmpedim~nto~ relativos constantes da Lei especifica (o Estatuto da Ordem
dos_ Aav<;>gados- L~1 n.O 4.215/63). A vetustez de tal prática, criou
e C·"·nsolldot;t ~ituaç-oes_ que, aoA ver do insigne relator da Comissão
de Constitu1çao e Justlça da Gamara, estariam consolidadas e como
tal .seria ~esnecessário expresso resguardo na lei.
No entanto, a par dos argumentos ac.ima expendidos e que
be~n ou :tp.al e~contrarn esbarro no entendim-ento predominante
act.">ll~ª'. citado,_ !J.a um ponto ln tocado na discussão enfrentada pela
ma rena na Camara. baixa - esse ponto, nodal, justifica plenan;eJ?.te a .em-enda adittiva que acima se propõe, a fim de evitar não
so ~ravames como quesllhas judiciais não aos que sofrerão a proibiçao de advogar, mas .sim, à União Federal, como autora da lei
por ser de sul!- iniciativa e elaboração (parágrafo único do art. 9G
da_ Constitmçao F-ederal com a ·redação dada pela Emenda núme..
ro 7/77).
. Com efeito, o exercício da advocacia pressupõe a existência.
de um mandato, que só pode ser exercido por instrumento. procm·atório. Nessa ótica, t~.nto o advogado que patrocina uma cap~a
liara a pes~oa fisica, como para _pessoa Jurídica, deúém um manl:!n-to só r~\'ogávc.l pelas c~:~11sas previstá.s na lei civil (art. 1.316 do
Código Civil). Vindo a lei complementar a proibir a advocacia aos
membros do l\ollnJst6rio Público, aqueles que a exercem estarão
para tanto cumpxindo mandatos, terão por essa via revogados os
mesmos, sem que spottte- próp!'ia tenham dado causa a tal revogaçP...o. Sendo o mandante o .empregador do mandatário (adv-ogado), a revogaç~.o por ato de t.;.rceiro (a leD. faz com que~ no
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case de se trat.ar de profissional com _contrato de trabalho ou nao,
possa -o advogado postular indenização pelo· rmnpimento desse

mandato, reparação es;sa que, ·não podendo s·er intentada contra
o

~mpregador,

por não' ter.:. sido ele_ o agente

c~usal,

recai~

no

am.or dv ato, in casu a Uniao Federal, que com. a lei, de sua inic~a.tiva, trouxe esse inequívoco prejuízo criando uma nova hipótese
de ruptura de mandato, trazendo ao empregador-mandante um
t't"!p!o Drejulzó - pagar .03 honorários contratados, perder a pessoa

de confiança no trato dos seus interesses, o mandatário que llvremente escOlheu, e ainda o. risco efetivo e real da_ perda de prazos e
at,é mesmo da demanda (Responsabilidade Civil).

Tais circunstâncias d_eixam evidente não ter propriamente uma
benesse o re::.guardo das situações existentes co:tn relação ao exercício da ad,rocacia. tanto maJs se se atentar que se a maioria da.s
legislações estactu8.is já veda o exe1.·cício, o direito daquel~ que
ant8s da proibição podiam e·xereer tal atividac;ie. N€ssa conjuntura
é r,.ne_ à mingua de uma expressa ressalva na lei oompl~mentar é
que irá ~e desencadear _a situ_a_ç_ão acima p:r~vista, _eis que alguém
terá de reparar o prejuízo trazido com a nova hipótese de exti~ção
de mandato e os Estados r. o ad.:.ptarem suas legislaçõ_es à _lei feder_al
o farão sem qual-quer constrangimento, tanto mais que nao pode_r~o
ser responsab!lizados pelo ocorrldo, já que o paradigma é federal.
A omissão do resguardo, inda que se possa agasalhar a tese q.a
de:mecessidad_e do óbvio, € de jmperioso dever, ,pois, criará. áreas
de- atrito nos Estados, onde tais situações se encontram co~ol~,..
dadâs. criando bolsões de des_oontentam.ento, face· a eventuais interpr-eta~ões tendencio.s-e..s de~ órg?.os ~cttsciplinares e a"bé rnesmo da
Chsfia do Ministé-rio Público que no proj_eto acha-se com o P.t:ocuradcr Geral, na forma de longa man~s da chefia do Executivo
tendo em ·vista a natureza de tais_funções.
:;; pois de imperativa cautela, haja o'u não reduna~nei~_. se consigne na lei complementar o respeito às situações entao ex!sten tea,
impondo-se, cautelarmente, a efetiva comprOvaçã~ do exer_cíclo da
.atividade liberal, sob forma a ser determinada pelos órgãos disclpli, ?r::-:; estaduais, quando for o caso.
SaJa das Se:zsões. 30 d-e Ol.itubro de_ 1_981. __ ~ Nelson Carneiro.
EMENDA N.0 25
No Capitulo VIII, Disposiçõ3.5 Finais e_ Transitórias, acrescen-

te-se o seguinte artigo:
"O cargo de Defensor Público, do Ministério Públ!co
Estadual, será transformado em Promotor de Juslça, assegurando ao titular as vantagens e os direitos da Carreira."
Justificação
Há Eslkdos do .Brasil que criaram a Defensaria Pública como
õrgão integrante do :Mint·;tério Público. Progressivamep.te, os Es't.ald{)s membxos da Feder::t.~ão :::st!:'~o transferindo a. assiStência
judiciária para a esfma de atr!buiç.Ro C::a Secr-etaria de. JUstiça,
através da. Procuractorl.a Geral c~u Estado. Porém, o Defensor PúbUco da carreira _c.!o 1\ünlstério tc!n s-et! direito assegurado como
aconteceu no E!'tado do ruo de Janei:o, ã -época da fusão dÓs Cl.ois
Estados. Há. ainda, defen."iol'cs públlcos, gue_ estão no :Ministério

Público;- t:orém, naralelam~nte. haY·--:ndo .As:sistência Judiciária na
e-ecretaria de Justiça_, na trr;.nsfornJ~cão ql~·2 r.e proc-essa.. No Estado
de 11átQ Grosso, a ConsUtuicão do F...<>tado (21/dez/1969) define
no seu art. 53: - São órgãos cto :W.Li!list;.:r,to Público Estadual:
Procurador Gera.! do. Justiça;
H ··- Conselho S-uperior d.o ML'1!stério Público·
m - Procuradoria:
rv - Promotoria de Justiça;
! -

\! -

Defensol'ia Pública.

Com a atual Lei Orgâ:1ica c!21. Prvnuradoria Geral do E..stado de
M.ato. Grosso (Lei n.o 4.280 de 30 d·P. r.lr,;zembm de 193fr), criou-se
a Procuradoria de A.s.sistê:ncia _Jüdiciária, retirando tal atl·i'bUição
do Deff".n..so:r Púbtco. Há cm }-.!ato Gxoss::~, hoje, Procuradoria de
Assistência Judiciária (órgão cta Pro~urr~dcria Geral do Estado Secr,etarla da Just:ça 1 o Dofen,or::c, Públic" no ~fu1istério Público,
em extinção o cargo de ~fensor Público. Embora. a Constituição
do Estado não tenha 'Sido modificada.
Se no E.o;;:tado do Rio d-e Janeiro o cargo de Defensor era. o

!nf;resso, o primeiro _grau da can-..~i . ·:,
. do ltinistério Público, em
Ma.~o Grosso. a. estruGuraçf.o foi sempre paralela, com ingresso,
1ned.isnte concurso públ1co, lado- a lado ao cargo de Promotor de
Jústiça - com os me;::m-or; direitos u vantagens. inclusiile ao de promoção ao care:o de Procurador.
E.stá assente que o projeto de Lei Complementar de n. 0 2.23/81
pressupõE· órgão:; do Ministé:~o Público nos Estados, e~coimando a
Defensótlã___ P'úbli~1 ·- enseja, portanlo, que se aproveite o Defensor Público como Promotor d_e __ Ju_stiça, como integrante que é
da Carreira, impedindo uma "di,:;ponibllidade", ociosa e onerosa,
e faundo justiça aos s,eus titulares.
Sala das Sessões, 30 de outubro de lflól. -

Vicente Vuolo.
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EMENDA N.0 llti

No Capitulo das Disposições Finais e Transitórias inclua-se
seguinte;
'

0

_ "Art. A vedação estabeleCida pelo Item !I do art. 24
nao se aplica aos mémbros do Ministério !Público dos EstadJlS que, inscritos na Ordem dos Advogados do B~asn
até à data de vigência desta lei, não estejam impedidos
de advogar por força de lei estadual."
.Tnstiflcação
Esta emenda tem por objetivo resguardar situação tradicionalmente assegurada aos Membros do Ministério !Público de Estados
em que a legislação estadual permite o exercicio da advocacia.
Jl.s~im, para aqueles Inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil
ate à data em que o projeto .se converter em lei é garantido a
continuida~e do exercício da advocacia; desde q~e a legislação
estad~~l __ na-o- proíba. essa atividade. É evidente que~ mesmo nesta
hipótese, o exercício da advocacia estará dimensionado pelas restrições !nsertas na Lei n.0 4.215, de 27 de abril de 1963.
O que não nos parece razoável é estabelecer impedimento
absoluto d~ ~xercício profissional para aqueles. que desempenham
as su~ at~vl_dades em regime de garantia legal, a.ssumindo, ern
consequência, co~promissos de toda sorte para com terceiros.
~~ -p~~"V1dên_cia transitória que a emenda preconiza, sem ferir
os ~nrplos <_?bjetivos da proibição inserta no preceito, proporcionana soluçao justa e adequada à realidade, impondo um clima
de equilíbrio nM relações de trabalho próprias as funções vinculadas ao Ministério Públ!co Estadual.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 19!11. - Gilvan Rooha.

EMENDA N.0 27
Acrescente-se onde couber:
. "Art. Fica ressalvado o direi~o ao exercício da advoc~cla daqueles que atualmente a exercem, com as Iimltaçoes. constantes. do Estatuto da Ordem dos AdVogados do
Bra.s1I e da legisJ.a~ão e.stadual em vigor."
Justificação
A vedação do exerc~clo da advocacia com aplicação imediata
sem ress.alv~ da"S _situ3:~õf'!s ·e."":"i:.tente.::, co:n.stituiria violência é
graye inJustiça contra os que a vêm exercendo licitamente ·ao
abngo tanto da legislação federal como da estacÍual.
'
E crlaria problemas de toda ordem, visto como conduziria à
quebra do padrão de vida já -estabelecido por muitos.
!·
Há~· por Outra pa:rte, .causas em andamento, contratos de tra. . .alho ou de ho}-"lorar20s firmados, ainda em vjgor, que seriam afetados se ..O proJeto pr-evalecesse, neste ponto, em seu rigor atuaL
~asas exrstem, inclusive, de profissionais que receberam honorãrros p~ra aco~panh~ento de casos até final, e que teriam de os
rest!tmr se nao se lhes permitisse p:ro.sseguir na prestação dos
serv1ços contratados.

O projeto que'~ra a tradição brasileira, que é no sentido da
ressalva das situaçc-es exi::ltentes na data em que entram em vigor
leis restritivas de. direito ou, até mesmo de simules expect:at.ivas'
de direito.
'
Lembrem-se, a titulo de exemplos, o art. 149 do Estatuto da
OAB; o axt. 1177,_ §1.0 , da Constituição de 1967, em sua versão originai, que asseguro.!! aos ser~i~ores que satisfizessem, dentro de
um ano, as co:t:dfçoes n~ces.sanas à aposentadoria, os d.!reitos e
v~ntagens p:re_v1sta$ na_ legislação ordinária então em vigor, e o
art. 206 da Constituição em vigor, com a redação da Emenda no 7
que ressalvou a situação dos tltuiares das serventias do foro judi~
ela\ e extrajudicial.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1981. -

Helvidio Nunes.

EMENDA N. 28
Inclua-se onde convier:
"Art. O Estado-membro, ao dispor sobre seus representantes em _Juizo, aos quais se apl!cam os arts. 18, 45 e
57_ desta lei, poderá cometer aos Integrantes do Mlni.stério
'Públ!co, supletivamente, o exereicio das correspondentes
atribuições."
Sala dM Sessões, 30 de outubro de 1981. - Nelson Carneiro.
0

EMENDA N.o 29
mclua-se:
"Art. . . . Aos Membros do Ministério Público é assegu_rada remuneração percebida a qualquer titulo, pelos
jmzes da mesma entrãncia."
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A emenda visa compatibilizar o ganho do Representante do
Mln.istér!o Público com o do Representante da Magistratura p.a
mesma entrância 'evitando-se, assim, desnível existente em várros
Estados, chegando, em alguns, haver uma diferença de .60% entre
a remuneração do. Juiz e do Promotor na mesma entrancia, deixando de ser observado o disposto no art. 98 de nossa Lei Maior.
Sala das Sessões, 30 de outubro 'de 1981. - Almir Pint<t.

o SR. PRESIDf.NTF. (Passos Pôrto)- Em discussão o projeto e as
emendas. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
A mutéria voltu às comissões competentes, em virtude do recebimento de
emendas em plenário.
o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Há oradores inscritos para após
a Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
o SR. MA! IRO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso,)- Sr.
Presidente. Srs. Senadores:
Como óre.ào representativo de ponderável segmento do empresariado do
meu Estado. c.~ Centro Industrial do Cearã Projetou-se nacionalmente, graças
à intensa programação de trabalho que vem exemplarmente cumprindo, dentro de seus nobres objetivos institucionais.
Integrado por jovens líderes das nossas classes produtoras, _o CIC
transformou-se em plenárío de importantes debates sobre a conju~tura
econômico-linailce"ira do Pats, acompanhando os fatos vinculados à realidade
brasileira c oferecendo sugestões adequadas para o deslinde de magnas questões.
No mês de junho, dentro de roteiro traçado por seus dirigentes, tendo à
frente Amarílio Proença de Macedo, a conceituada entidade promoveu um
Seminário sobre o Nordeste, discutindo amplamente as perspectivas de seu
desenvolvimento regional, com palestras a cargo de vultos preeminentes da
política, do comércio, da indústria, da administração e de outros estudiosos
da problemática nordestina.
Os conferencistas, os debatedores, os técnicos, os parlamentares, os empresariados presentes àquele Encontro indicaram soluções viáveis para a superação dos embargos que nos distanciam do Centro-Sul, cristalizando o sentimento de luta pela assecução de um melhor atendimento por parte_do Poder
Central às nossas legítimas reivindicações.
Em agosto_ passado, iniciou-se, ali, um Ciclo de Debates sobre o Cearã e
o N ardeste, do qual vêm participando figuras de nossa vida pública, cujos nomes despontam como prováveis candi~atos à Governadores do Estado.
A \9 de setembro passado, Sr. Presidente, cumpri a honrosa missão de
expor as minhas idéias sobre a temática estabelecida, definindo, na ocasião,
as linhas mestras de um novo estilo de governo que o PM DB, com o apoio do
povo. pretende implantar no Ceará, se configurada a vitória de seu candidato
a 15 de novembro de 1982.
A 6 de novembro, Srs. Senadores, o CIC empossará a sua nova Díretoria, a ser presidida por Tasso Ribeiro Jereissati- uma das nossas mais autênticas vocações empresariais cuja gestão será Certamente das mais dinâmicas,
por sua capacidade empreendedora e pelo irrestrito apoirque receberá de
toda a cutegoria econômica a que pertence.
_
Filho do inolvidável Senador Carlos Jereissati, o novo Presidente do
CIC comanda, com o seu irmão Carlos Francisco Jereissati, um conglomerado de empresas. numa prova da clarividência, do descortino e da larga visão
que sempre caracterizaram as suas atividades empresariais.
Os demais componentes da Diretoria a ser empossada são, igualmente,
homens de comprovado tirocínio, dispostos a defender as justas aspirações da
sofrida Região a que pertencemos.
São eles:

Vice- Presidentes:
--José Sérgio- de Oliveira Machado
- Francisco Assis Machado Neto
- Walder Ary
- Fernando Cirino Gurgel
- Airton José Vida! Queiroz
Secretários:
]'?~Secretário: Alexandre Costa Lima Neto
2"'~Secretário: Fernando Antonio Dali'Olio
]9~Tesoureiro:
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Diretores:
- Adalberto Benevides Magalhães Filho
- Francisco Regis Monte Barroso
- Luiz Prata Girão
- Lúcio Carneiro
- Francisco Hermínio de Souza Pinto
- Cândido" Silveira Quinderé
- Carlos Leite Barbosa Pinheiro
- Ignácio Colares Capelo
- Sérgio Gentil
- Byron Costa Queiroz
Conselho Fiscas - efetivos
-José Maria Moraes Machado
- Joacy Demétrio de Souza
- Germano Maranhão Franck
Conselho Fü;cal - suplentes
- Benedito Cleyton Yeras Alcantara
- Jorge Alves Lima
--Amarílio Proença de Macêdo
Sr. Presidente ao fazer o registro, na tribuna do Senado, da posse da
nova Diretoria do Centro Industrial do Ceará, a ocorrer no próximo dia 6,
desejo homenagear todos os seus integrantes e fazer votos para que levem a
efeito uma profícua gestão, assinalada por iniciativas voltadas para o desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Gabriel Hermes.

O Sr. Gabriel Hermes -

Desisto da palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - S. Ex• desiste da palavra,
Concedo a palavra ao nobre Senador Cunha Lima.
O SR. ('liNHA LIMA (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Chegou-me às mãos, remetido pela Associação dos Engenheiros Agrônomos da Paraíba, o documeto-resumo do II Encontro dos EngenheirosAgrônomos do Estado da Paraíba, realizado nos dias 16 e 17 de julho próximo passado, na cidade de João Pessoa, Capital do meu Estado.
Trago ao conhecimento do Senado, e conseqüentemente à apreciação
das autoridades governamentais, os resultados dos estudos realizados por
aqueles técnicos de nível superior, na expectativa de que as soluções apontadas pelos Engenheiros-Agrônomos da Paraíba sejam estudadas e objetivadas.
Um dos ternas mais abordados por mim, desta tribuna, tem sido a
problemátÍC<.l da agropecuária do meu Estado e da Região Nordestina.
Tenho clamado e reclamado contra o abandono a que foram relagados o
Sisai e o Algodão. produtos que poderiam ser a redenção da combalida economia da Paraíba.
Além dos pronunciamentos nesta Casa, tenho percorrido gabinetes ministeriais e de presidentes de empresas e entidades do Governo Federal, lutando em favor da agricultura e da pecuária: pedindo mais crédito; sugerindo
medidas racionais: falando em nome de associações de classe ligadas ao setor.
A luta pelo desenvolvimento do Nordeste é desafiante e, por que não dizer, desgastante, Sr. Presidente, pois as autoridades maiores deste País,
atuantes na área do planejamento e das finanças públicas, só colocam os interesses da região em planos secundários.
Mas de minha parte não haverá canseira, desestímulo nem desistência.
Enquanto durã.r o meu mandato nesta Casa, minha voz e minha ação serão permanentes condutoras do clamor da gente nordestina, especialmente
do povo paraibano.
Incorporo, ao meu pronunciamento desta tarde, as conclusões do II Encontro dos Engenheiros-Agrônomos do Estado da Paraíba, conclave onde foram analisados assuntos atuais da "Política Agrícola da Paraíba", como: "Análise sobre a Produção e Comercialização de Sementes e Mudas"; "AlternativaS para o Desenvolvimento da Pecuária no Semi-Árido Paraibano"; "Irrigação como alternativa de Produção Agrícola na Paraíba e Posicionamento
sobre os Programas Especiais de Desenvolvimento Agrícola".
A seguir o texto aprovado pelas "Câmaras Técnicas'\ em que se distribuíram os participantes do conclave:
"ANALISE SOBRE A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE SEMENTES E MUDAS NA PARAIBA

101.
02.

Tesoureiro.~:

Marcos Silva Montenegro

29~Tcsoureiro: Cláudio Sidrin Targino

Sábado 31

te:

Considerações:
Que o programa de sementes seja prioridade um;
Nos custos de produçilo a menor ,gêspesa é com a semen-
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03. E o insumo mais barato;
04. Uma semente de boa qualidade marca a presença do Governo junlo ao produtor;
05. Não justifica a realização~ das outras prãticas componentes do sistema de produção, se a semente utilizada no serviço não foi
de boa qualidade;
06. Todo produtor pode ter acesso a aquisição de uma boa semente pois o preço de uma boa semente é semelhante ao da "Boca
de Máquina", no caso do Algodão;
,
07. A semente deslintada propicia uma melhor apresentação,
facilita a identificação entre Cultivares e raças, e também entre as sementes provenientes do programa de multiplicação;
08. O Programa de multiplicação de sementes de Algodão,
Milho e Feijão encontra muitas dificuldades porque os irrigantes relutam em mudar a cultura, devido principalmente a problemas de
rentabilidade;
09. A iniciativa privada está livre para comercializar qualquer
tipo de semente efou grão, mesmos nas regiões onde se verifica o
lançamento de variedades puras por parte do Governo;
I O. O programa de sementes e mudas de essências florestais,
fruteiras (com exceção do PDRI-BREJO PARAIBANO) e forrageiras, está colocado num segundo plano;
11. A Paraíba apresenta condições para ser um grande produ·
tor de frutas tropicais;
12. Que os lucros advindes de um programa de sementes não
estão diretamente relacionados com a operação de compra e venda
de sementes, mas pelo aumento da produção com o uso de uma semente melhorada, ofertando mais alimentos, mais volume de matéria prima pa~a a indústria, maior colocação de mão-de-obra, etc;
13. Um programa para produção de sementes fiscalizadas
deve obedecer as seguintes etapas:
a) Pesquisa/CNPA - Semente genética
b) PesquísajEMEPA- Semente pré-básica
c) Empresa/Grande produtor - Semente básica
Resultado: Semente Fiscalizada
! l - Conclusões:
OI. Que a CESM passe a coordenador todo o programa de sementes e mudas para o Estãdo da Paraíba;
02. Que seja crlãda uma Empresa a nível estadual para entrar
como o terceiro componente do sistema de produção de sementes
fiscalizadas;
03. Que seja aplicada a legisla-ção sobre comercialização de
sementes que proíbe a venda de "Caroço" ou grão, e que vendedores (pessoas tisicas ou usinas) se credenciem junto ao Governo para
revenda de uma semente de boa qualidade, devidamente recomendada pela pesquisa;
04. Aproveitamento das áreas irrigadas para produção de sementes básicas de algodão, milho e feijão, e fiscalizadas de. milho e
feijão;
05. Que a Empresa sugerida para executar o programa de se·
mentes, aproveite a infra-estrutura jã existente nas Empresas que
atualmente executam o programa;
06. Que se estendam os incentivos para produção de sementes
de milho, feijão, sorgo e batatinha;
07. Que seja'im-plementado o funcionamento de usina de beneficiamento de Pirpirituba, para atender às necessidades do programa de multiplicação de sementes, ora em execução no Estado;
08. Que seja feita uma articulação entre a Secretaria da Agricultura e a da Fazenda para fiscalização de entrada de semente ou
de grãos vindos de outros Estados, pois a semente vinda C;)ffi certificado do Ministério da Agricultura tem livre trânsito, enquanto ocaroço está sujeito ao ICM;
09. Que seja feita uma retórilada de posição no programa de
mudas frutíferas, essências florestais e forrageiras, assim como
(também), a preservação do pomar de matrizes de Espírito Santo;
10. Que sejaln mantidos contatos_entre a Secretaria da Agricultura e a CIBRAZEM, visando a construção de um terminal sementeirO em Patos, porque assim teremos resolvido o problema de
concentração de sement~ para distribuição no Estado. O município
le Patos oferece as mwhorts co sdiç'fes flimâticas para conservação,
e fica estrategicamente bem localizado.
11. Que sCja ímplementada a formação de pomares produtores.. de sementes, para produção de porta-enxertos, e
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12. Que o subsídio para semente a ser comercializada seja
mantido, jã que o nosso produtor ainda não está devidamente consciente do que é uma boa semente, e a falta do subsídio provocaria
um aumento grande no preço da semente, e o produtor conseqüentemente partiria para aquisição de "Caroço" e grãos.
ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA
NO SEMI-ÃRIDO PARAIBANO

I - Apresentação
Faz-se mister considerar que a pecuária é uma das mais imporw
tantes atiVidades do semi-árido paraibano, em virtude da existência
de mercado e do imperativo das condições físicas da região.
O consumo parai bano de produtos pecuários ultrapassa muito
a capacidade produtiva dos rebanhos do Estado. Tradicionalmente,
compramos charque do Rio Grande do Sul e importamos gado da
Bahía, GOiás, Minas Gerais e Laticínios de Minas Gefais e outros
estados.
Desde, porém, que haja recursos naturais e vantagens competitivas, não há por que deixar de estimular, dentro do Estado, a prodw;}•J pecuária.
A criação, aliás, foi desde os tempos mais remotos, uma atividade de grande relevância na economia do Estado, sobretudo nas
zonas secas, onde a criação de caprinos e ovinos, sendo mais resistentes à seca que as culturas agrícolas, contribuíram de modo decisivo para a ocupação da terra.
Devemos considerar que uma criação, independente de tamanho, representa um grande investimento de tempo e dinheiro. Logicamente, esperamos um retorno desse investimento. Chamemos isto
de lucros.
Este retorno é altamente dependente da produção de cada matriz, seja ela vaca, cabra, ovelha, etc.
Em adição, desejamos que exista progresso dos rebanhos, bons
preços e confiança no programa. Em outras palavras, certeza do que
se está fazendo.
O objetivo é maximízat o total de gramas de carne ou leite de
cada animal produzido.
A principal questão é:
-Como fazer o melhor uso dos conhecimentos existentes?
Para que isto aconteça, necessário se faz em "definir uma política
prioritária para o desenvolvimento pastoril do semi-ádio".

II- Prioridades para o desenvolvimento pecuário
I -Elaborar -um projeto englobando os seguintes itens:
I. I - Capacitação de recursos humanos
-Capacitar através de treinamentos específicos, o pessoal envolvido no processo, nos diversos níveis de execução.
I.~- Crédito Especial
- Estabelecer linhas de crédito especiais para os diversos tipos
de exploração;
-Juros, prazos e carências compatíveis com a realidade e tipo
de exploração;
- Alocar recursos suficientes, oportunos e adequados_ para
execução do programa.
1.3 - Pesquisa - Sistemas de produção
- Definir os diversos sistemas de produção para cada tipo de
área de exploração;
-Intensificar pesquisas específiCas, visando a montagem dos
sistemas de produção.
1.4- Assistência Téciüca
- Estudo da realidade: do meio ambiente, definindo o tipo de
exploração, a ser implantado;
-Identificar as diversas áreas de atuação do programa;
- Selecionar e organizar os produtores beneficiários do programa;
-Implantar os diversos sistemas de pro-dução, orientados pela
pesquisa.
1.5 - Mecanização
- Estruturar Patrulhas Mecanizadas, visando:
a) construções de barragens, açudes e aguadas;
b) construções de estradas vicinais;
-Estruturar, dinamizar e difundir o uso da tração animal na
ãrea-de atuação do Programa de acordo com o tipo de exploração.
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1.6- Aproveitamento de recursos hídricos
- Proceder estudos específicos das diversas âreas visando a
construção de barragens, açudes, poços rasos e profundos;
- Estruturar patrulhas moto-mecanizadas e perfuratrizes para
atender a demanda dos criadores beneficiários do Programa.
1.7- Energia
- Proceder estudos de viabilidade de energia rural à nível de
propriedades em áreas beneficiadas;
- Incrementar o uso de energia não convencional.
l.8- Mercado, Comercialização e Cooperativismo
Incentivar o espírito cooperativo entre os criadores;
- Reestruturar e organizar as cooperativas de criadores com
fins específicos.

Sábado 31
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2..4 Outros:
a) Eletrificação Rural Promover a articulação da eletrificação rural com as ações do Programa Estadual de Irrigação, no sentido de
os projetas de eletrificação rural serem implantados preferencialmente nas
áreas onde haja potencial irrigável;
b) Incentivar a implantação de projetos demonstrativos com
uso de fontes alternativas de energia para acionar sistemas de irrigação. com ênfase para o gasogênió, biogás e energía solar;
c) Com vistas a contornar problemas de comercialização, estimular a formação de Cooperativas de irrigação que se encarregarão
de comercializar os produtos "ln Natura" ou processados; e
d) Fazer gestões junto ao MINTER para imediata instalação
da Diretoria Estadual do DNOCS ilo Estado da Paraíba, jã criada
por Decreto presidencial.

IRRIGAÇÃO COMO ALTERNATIVA PARA A PRODUÇÃO
AGR!COLA NA PARAIBA

POSICIONAMENTO SOBRE OS PROGRAMAS ESPECIAIS

Encaramos como pacífica a argumentação de que a irrigação
em qualquer de suas formas representa a alternativa única de romper com os padrões_da agricultura tradicional, propiciando a definitiva abertura ao processo de modernização no campo. Consideramos ainda, que os problemas de ordem técnica se encontram equacionados, assim como já não há como refutar a plena viabilidade
econômica, quer ao nível macro, quer ao nível do imóvel rural. Por
outro lado, recomendamos, como da máxima importância, os estudos realizados no âmbito estadual que identificou um potencial respeitável de nada menos de 250 mil hectares irrigáveis na Paraíba.
A partir desse reconhecimento, consideramos que os bloqueios
a um programa arrojado de irrigação se restringem ao campo
político-administrativo caracterizada pela falta de vontade política
adiada a incapacidade operacional e de recursos humanos para atingimento de metas de grande alcance.
Como medidas fundamentais para implementar a pequena irrigação a nível de propriedade privada, bem como dar prosseguimento à irrigação institucionalizada, via DNOCS. onde esta se fizer
oportuna, foram discutidas vârias posições, dentre as abaixo mencionadas:
I. Proposições Básicas:
1.1
Apoio ao Programa Estadual de Irrigação da SAA/PB;
1.2 Apoio ao Programa Plurianual de Irrigação do DNOCS.
2. Proposições complementares:
2. I. Crédito Rural
a) Expansão dos recursos para irrigação;
b) Vincular o uso do crédito rural para irrigação à assistência
técnica especializada;
c) Agilizar a implementação do PROAS E, orientando-o para o
atendimento a projetes de irrigaçãO;
d) Expandir, elevar o teto e liberar os financiamentos do POLONORDESTE para propostas de projetas de irrigação. Sugere-se
o teto de 400 MVR;
e) Na liberação dos recursos do Programa de Aproveitamento
de Recursos Hídricos, dar prioridade aos projetes de formação de
infra-estrutura para irrigação;
/) Incorporar as inversões de capital como garantia adicional
nas operações de crédito rural para ii'rigàção, n"o:S casos de mini e
pequeno produtor; e
g) Solicitar dos bancos privados o direcionamento do crédito
rural para projetes de irrigação, rio âmbito das áreas selecionadas
pelo Programa Estadual de Irrigação.
2.2. Assistência técníca:
a) Alocar técnicos capilcítadoS em irrigação nas áreas- pólo
de irrigação definidas no Programa Estadual de Irrigação, e evitar
desviá-los para outras atividades; e
b) Promover a adaptação do curriculum do curso de Agronomia às necessidades de conhecimentos técnicos de irrigação.
2.3 Pesquisa:
a) Apoiar a EMEPA e UFPb na implantação de Unidades Demonstrativas de irrigação a nível de propriedade, como forma de facilitar a geração e transferêncía de tecnOlogia específica, com-o ênfase para:
A) Estudos para locação e utilização-de recursos hídricos a serem usados como fonte para agricultura irrigada; e
B) Aperfeiçoam-ento de métodos co'nvencionais e não convencionais de irrigação visando sua -inãior eficiência.

Número_ excessivo de programas especiais criados para o
Nordeste
-Considerando-se o número excessivo de programas com característlcas e finalidades semelhantes, significando um indesejãyel
paralelismo de ação, sugere-se à uníticação desses programas de forma a facilitar a sua execução e otimizai os resultados.
2. lnsuficii!ncia de recursos financeiros para o Crédito Rural
- Considerando-se que os recursos financeiros destinados ao
Crédito Rural dos Programas Especiais são insuficientes e inoportunos para atender às reais necessidades da programação prevista,
sugere-se que a alocação desses recursos obedeçam aos cronogramas financeiros prOpostos nos respectivos planos operativos.
3. Baixo limite de crédito
-Considerando-se que o limite de crédito por produtor/propriedade não condiz com às necessidades para a formação de infraestrutura no imóvel capaz de atingir os objetívos propostos, sugerese que esses limites sejam ajustados a essa realidade.
4. Carência de pessoal dos agentes financeiros
- ConsideraildO-se que os Agentes Financeiros não dispõem
de pessoal suficiente para atender em tempo oportuno à demanda
de projetes apresentada, sugere~se que os mesmos ampliem seu quadro de pessoal no setor específico.
5. Falta de Integração Institucional
- Considerando-se que não se verifica uma completa integração entre os órgão~ envolvidos nos programas especiais, ocasionando paralelismo de açào e dispersão de esforços, sugere-se que esses órgãos sejam conscientizados dessa necessidade, com vista ao
aprimoramento do sistema.
6. PlanejamentO sem consulta às comunidades de base
- Considerando-se que o planejamento para a criação dos
programas especiais é feito sem consulta às comunidades de base,
muítas vezeS sem atender aos reais interesses da região, sugere-se
que doravante essas CQ-plUnidades sejam ouvidas quando da formulação dos programas que lhes são destinados.
7. Retardaúrento na liberação de reéursos financeiros previstos
para operacionali:.açào dos programas
ConsiderandO-se -os constantes 3.trã.sos na liberação dos recursos financeiros destinados à operacionalização dos programas especiais. acarretando sensíveis prejuízos na sua execução, sugere-se
uma maior agre.<;sividade dos órgãos governamentais, à nível regional, junto às autoridades federais, no sentido de fazer cumprir os
cronogramas financeiros estabelecidos.

DE DESENVOLVIMENTO AGR!COLA
l.

CONSIDERAÇOES FINAIS
No decorrer do II Encontro dos Engenheiros Agrônomos do
Estado da Paraíba, os participantes, Engenheiros Agrônomos pertencentes aos quadros funcionais das diversas instituições ligadas ao
setor público agricola (SAA-PB, EMEPA-PB, CCA-UFPb,
EMATER-PB, DFA-PB, CEPA-PB; BB-S/A. CEASA-PB, SEPLAN, CNPa, CIDAGRO, entre ou~ras), em Câmaras Técnicas,
debateram durante-dOis diaS,-após a abordagem inicial do Coordenador de cada Câmara, procurando sempre esgotar o assunto, os
principais problemas que estão afetando a classe agronómica e o seto r agrícola.
· As Câmaras Técnicas que definiram o posicionamento sobre a
Polílica Agrícola Paraibana sentir-se-ão recompensados na medida
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em que, em verdade, virem ou sentirem os frutos de suas proposições. O conteúdo dos documentos das citadas Câmaras Técnicas
será primeiramente remetido à Secretaria da Agricultura e Abastecimento da Para(ba, como contrapartida da AEAPB face ao Convênio firmado entre a citada secretaria de -Estado e a AEAPB, como
decorrente de u_ma avaliação da política agrícola desenvolvida no
Estado da Paraíba.
A Câmara Técnica que produziu o documento Política deValorização Profissional sentir-se-á honrada com a atual e futuras DiretorÊas Executivas da AEAPB, desde que essas tomem como ponto
de partida o posiciOnamentO apresentado no "citado documento,
para o soerguimento e reconheimento da classe agronómica paraibana.
Os documentos apresentados pelas diversas Câmaras Técnicas
refletem o resumo e a qualidade dos assuntos abordados sempre
procurando mostrar a interpretação da AEAPB para os problemas
com que nos deparamos no nosso dia a dia, embasada em informações coerentes e consistentes, ao nível dos que conseguiram dar
sua participação e contribuição pará ãprofundar o conteúdo sólido
desse Encontro."
Além destas considerações e estudos do interesse do Estado e do País, os
Engenheiros Agrônomos da Paraíba analisaram, ainda, a situação da Classe e
alinharam algumas reivindicações que· abordarei oportunamente, pois representam justos pleitos dessa categoria profissional.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Tenho em mãos trabalho elaborado pela Assessoria de Apoio Institucional da Vice-Presidência do CNPq- Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico e Diretoria do IBICT- Instituto Brasileiro de lnformação em Ciência e Tecnologia, publicado sob o título "CNPq- Instituto de Pesquisas", que me foi enviado pelo eminente Presidente do Conselho,
o Professor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque.
Para mim foi surpresa agradável conhecer, através do registro de dados
irrefutáveis, os trabalhos de pesquisa científica e tecnológica que estão sendo
desenvolvidas pe.os centros de ciência vinculados ao CNPq.
São eles: Observatório Nacional, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas,
Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Instituto Nacional de Pesquisa da
Amazônia, mais conhecido por Museu Paraense Emílio Goeldi, Instituto de
Pesquisas Espacíais, Laboratório de Computação Científica e Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia.
O Observatório Nacional, oficialmente fundado em 15 de outubro de
1827, na realidade vem funcionando desde 1781. Seus trabalhos se desenvol~
vem em área de pesquisa não explorada no quadro universitário brasieiro e de
serviços essenciais para a prospecção mineralógica e petrolífera, para a geodésia~ a navegação aérea e a Hora Legal do País. Na sua linha de Pesquisas,
incluem-se a Astronomia Fundamental; a Astrofísica, com atmosferas estrelares, sistemas bináríos, astrofísica extragalática; Geofísica e outras atividades. i:: um órgão sério e sua forma e prestígio já extrapolaram as fronteiras
nacionais.
O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF}, criado em 1949, .. tem
um papel extraordinariamente importante no desenvolvimento da Física no
País, não só cori1o núcleo de formação- por onde passou a grande maioria
dos físiCos com cargos de responsabilidades no atual quadro dos institutos de
física - mas também como instituição pioneira no uso, no Brasil, de várias
técnicas experimentais". Em suas linhas de pesquisas, incluem-se, dentre outras, estudo de materiais, emulsão nuclear, técnicas de vidro, técnicos de mica, técnicas utilizando nitrato e acetato de celulose, técnicas de makrofol, técnicas de microscopia nuclear, análise por ativação e método de ativação, pes~
quisa teórica, técnicas em desenvolvimento, laboratório para isolamento de
matriz (em implantação}, laboratório de espectroscopia fotoacústica (em implantação}, laboratórios de termoluminescência (em implantação) e desenvolvimento de microprocessadores. Além disso, o CBDF mantém programa de
intercâmbio com outros institutos de ciências a nível nacional e internacional
e uma série de cursos de alto nível.
Criado cm I 952 pelo CNPq, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada
(INPA) é um elemento-chave da integração e direcionamento da política
científica. Tem por finalidade a investigação científica e o ensino no campo
da Matemática Pura e Aplicada, assim como a difusão e o aprimoramento da
cultura matemática. O INPA merece ser destacado pela sua atuação como
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centro .nacional de pesquisa e ensino, apoiando outras instituições do País,
por meiO de: colaboração de pesquisadores do INPA em seminários e cursos
desenvolvidos nas universidades brasileiras; formação de pesquisadores, professores e técnicos de altO nível para essas instituições e estágioS de pósdoutorado no INPA. São indiscutíveis os relevantes serviços que este Institu~
to vem prestando ao País.
O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), criado em 29
de outubro de I952, volta-se princiPalmente para as ciências biológicas aplicadas e a tecnologia. Corno resultado de sua atuação, foi possível conhecer os
tamanhos mínimos de reservas ecológicas, agen-tes etiológicos das principais
doenças da região, novas substâncias com ação média, óleos vegetais como
fontes não convencionais de energia, avaliação da produtividade económica
da _criação de peixes, bactérias aptas a solubiiizar fosfatos naturais, novas associações entre plantas e bactérias fixadoras de nitrogénio e produção de celulose a partir de fibras heterogéneas. Estes conhecimentos e outros serviços
de pesquisa e planejamento conferem ao INPA uma grande importância para
o desenvolvimento regional.
O Museu Paraense Emílio Goeldi teve seu embrião em- 1866,
transformando-se em órgão governamental em 1871. Seu fundador Domingos Soares Ferreira Penna o criou como Sociedade Filomática. Em 1894, no
Governo Lauro Sodré, sua direção foi confiada ao Naturalista Emílio Goeldi. Em suas linhas de pesquisa, aparece a antropologia, arqueologia, botânica
e zoologia. São relevantes os serviços que o antigo e respeitãvel Centro Centífico tem prestado à Região e à comunidade científica mundial. No gênero, é a
entidade de maior vulto do País.
O Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), como sucessor do Grupo de
Organização da Comissão Nacional de Atividades, que vem de 1961, foi oficialmente criado em 22 de abril de 1971. A finalidade primordial do Instituto
consiste na execução, no âmbito civil, da política traçada pela Comissão Brasileira de Ativid3des Espaciais (COBAE), e aprovada pela Presidência daRepública, abrangendo os seguintes itens:
a) realização de estudos, trabalhos e pesquisas relacionados com as atividades espaciais, diretamente ou através de contrato ou convênio com órgão
de execução nacionais, estrangeiros ou internacionais;
b) coordenação de atívidades e projetes de pesquisas espaciais de instituições nacionais civis de ensino ejou pesquisa, de acordo com orientação do
CNPq;
c) fomento da realização de atívidades espaciais por outras instituições,
através da transferência direta de recursos ou através da utilização gratuita
das facilidades efou produtos existentes no Instituto;
d) estabelecimento de infra-estrutura de recursos humanos e materiais
necessária para a consecução das atividades espaciais, quer sejam elas deresponsabilidade do Instituto ou de outras instituições, promovendo, em todos
os níveis, a formação, a especialização e o aperfeiçoamento de pesquisadores
e técnicos, visando ao estabelecimento de um contingente qualificado de recursos humanos, nas ãreas ou selares da Ciência e da Tecnologia Espaciais;
e) desenvolvimento, absorção e transferência de tecnologia (produtos e
processos) na ârea espacial ou afim, procurando a consolidação e o desenvolvimento da indústria espacial no País.
Dentro destas finalidades, o INPE vem realizando serviços inestimáveis
nos campos científicos e tecnológicos, com os quais tem granjeado o piestígíO
e a respeitabilidade no contexto mundial.
O Laboratório de Computação Científica (LEc}, criado em maio do ano
passado, tem por finalidade prover meios de computação científica aos Institutos do CNPq sediados no Rio de Janeiro, bem como o desenvolvimento de
pesquisas nos domínios da Informática e do Cálculo Científico. Dentro desta
finalidade, identificam-se quatro linhas metodológicas em sua atividade: a)
modelagem matemática e análise numérica; b) teoria dos sistemas; c) anãli~
se de dados; e d) informática. Não se pode subestimar os resultados que advirão para o desenvolvimento científico a implantação do sistema.
Finalmente, vem o Instituto Brasileiro de Informação em Cíência e Tecnologia (IBICT), cuja criação data da década de 50, quando a UNESCO sugeriu à Fundação Getúlio Vargas que promovesse, no Brasil, a criação de um
centro nacional de bibliografia. A autonomia desse órgão está vinculada ao
Decreto n9 35.124, de 27 de fevereiro de 1954 com a denominação de Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, que tinha por objetivo duas linhas de açào: a) servir corno órgão de informação em ciência e tecnologia em
conformidade com os programas do CNPq; b) funcionar como órgão coordenador da infra-estrutura documenlãria do Brasil, única forma de possibilitar a criação de um sistema nacional de informação. Dentro destes princípios,
cabe ao IBICT coordenar e supletivamente executar os trabalhos de informação em ciência e tecnologia, visando assegurar o aproveitamento integral e
a transferência dos conhecimentos adquiridos no País c no estrangeiro, em
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âmbito nacional e garantir a racional utilização dos recursos alocados para
tais fins.
Com este trabalho, procurei sintetiZar o que traz o trabalho elaborado
pela Assessoria de Apoio Institucional da Vice-Presidência do CNPq e da Direteria do IBICT, para que ficasse registrado nos Anais do Senado Federal,
para a posteridade conhecer. Pelas informações que registra e nos transmite,
dá-nos a idéia do trabalho silencioso e profícuo que o Conselho e os Institutos a ele vinculados vêm realizando, neste fim de século, no campo científico e
tecnológico, pelo desenvolvimento nacional.
Na introdução do "CNPq - Instituto de Pesquisas" diz-se que:
"Nos sistemas de desenvolvimento científico e tecnológico de
qualquer país do Mundo atuam dois tipos de agentes: um, a comunidade científica; à-OUtro, são as agências oficiais do Governo, cujas
ações incidem sobre a ãrea. A cada um desses dois agentes corresponde uma forma específica de encarar o processo de desenvolvimento da ciência e da tecnologia."
E mais adiante:
"FreqUentemente as prioridades da comunidade científica e as
das agências oficiais não são coincidentes. Para que isso não represente uma clivagem entre as atuações de uma e outra, estabelecemse "os sistemas nacionais de desenvolvimento científico e tecnológico", que criam instrumentos que possibilitam uma atuação complementar dos dois agentes".
É essa atuação complementar, essa permuta de conhecimento adquiridos
através de estudos e pesquisas que encontramos o_caminho certo e seguro de
melhores dias para o nosso povo, para sua tranqUilidade cotidiana.
Os meus cumprimentos ao CNPq e aos Institutos que com ele formam
estes Centros de Ciências que são as agências oficiais do Governo, nas pessoas dos Diretores do CNPq, tendo à frente o seu ilustre Presidente, o Professor Lynaldo Cavalcanti de Alburquerque.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais havendo que tra·
ta r, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de terça-feira
próxima a seguinte
ORDEM DO DIA

Continuação .,.da Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n
49, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seL
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 deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões
de dólares americanos), destinados ao Programa de Investimentos do Estado,
tendo
PARECERES, sob nos 362, 663, 664 e 987, de 1981, das Comissões:
--de Constituição e Justiça- f!' pronunciamento: Pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamento: favorável à emenda n"' I da Comissão de Finanças, com voto vencido,
em separado, do Senador Mendes Canale; e
-de Finanças- }P pronunciamento (em virtude de -documentação anexada): apresentando emenda n'i' 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon; JP pronunciamento: ratificando
parecer anterior, com voto vencido dos Sei1ad0res José Fragelli, Saldanha
Derzi e Affonso Camargo.
-

2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 4, de 1981 (apresentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 12, de
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 nos 13 e 14, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorâvel.

3
Votação, em tt.i.rno único, dO PrOjeto de- ResoTU-çâO-It? 5, de f981 (apresentado pela Comissão de Economia como condu são 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'rii1l, setecentos e vinte e cinco cruzeiroS) o montante de sua dívida consolidada, tendo
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PARECERES, sob nos 16 e 17, de 1981, das Comissões:

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios. favorável.
4
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 quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 19 e 20, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

5
Votação, em turno único, do Projeto" de Resolução n9 38, de 1981 (apresentado pela Comíssão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municip-al 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 Justica. pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 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 Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 101, de 1981 (apre<:entado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 675,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
CrS 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
tdnta e nove cruzeii'os e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.

8
Votação, em turno (mico, do Projeto de Resolução n~? 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 128.968.800,01J(centó 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 constitucionalídade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'102, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia cOrno conclusão de seu Parecer n"' 678,
de 1981), que autoriza a Prefeituia 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, favorâvel.

lO
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 108, de 1981 (apresen_tado 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 n_ove centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 714, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
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Votação, em turno único, do Projeto de

Resoluç~o 09

90, de 1981 (apre-

sentado pela Comissão de Economia como. conclusão de seu Parecer n., 608,
de I98I, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Governo do Estado do Piaui 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
PARECERES, sob n•s 609 e 988, de 1981, das Comissões:

-de Constiluiçào e Justiça. pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale; e
-de Economia- 2? pronunciamento (reexame solicitado em plenário):
ratificando o parecer anterior.
12

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 18, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 66, de
198 I), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira a elevar em
Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES," sob n•s 67 e 68, de 1981, das Comissões:
-de Constituicào e Justiça, peJa constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios. favoráveL
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 85, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como coitclusão di seu Parecer n"" 488,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar em
CrS 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 489 e 490, de 1981, das Comissões:
-de Constituicão e ·Juúiça, pela constituciona!idade e juridicidade; e
-de Municípios. favorâvel.
14

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 89, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 599,
de 1981, com voto vencido, em separado, do Senador José Fragelli e voto
vencido dos Senadores Luiz Cavalcante e Alberto Silva), que autoriza aPrefeitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a elevar em _Cr$
2 l.l71.150,00 {vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta
cruzeiros) o montante de sua dívid-a consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 600 e 601, de 1981, das Comissões:~
- df Constituicão e Justiça, pela constitucionaHdade e juridicidade; e
-de Munidpios. favOrável.
IS
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9ll5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'? 763, de
1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta mi·
lhões de dólares norte.. americanos), destinado ao programa de investimentos
do Estado, tendo
PARECER, sob n' 764, de 1981, da Comissão:
-de Constituição Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade.

e

16

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 106, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econom_ia_como conclusão de seu Parecer n"' 690,
de 1981); que autoriza a Prefeiturã. Municipal de Tamboril (CE) a elevar em
Cr$ 7.522.000,W (sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 691 e 692, de 1981, das Comissões:
-de Constftuiçãa e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios. favorável.
17

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no I 10, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 732,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (SP) 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. tendo
PARECERES, sob n•s 733 e 734, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios. favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 112, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu parecer nç 738,
de 1981), que autoriza a Prefeitura da Estância Tur!stica de Itú (SP) a elevar
em Cr$ 443.100~ÕOO,OO (quatrocentos e quarenta e três milhões e cem mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 739 e 740, de 1981, das Comissões:
- de Constituíção e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios. favorãvel.
19

Votação, em turno -ó.nico, do- Projeto de Resolução n"' 113, d_e 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de ~eu Pa~ecer n9 741,
. de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) a elevar
em Cr$ 137.651.000,00 (cento e trinta e sete milhões, seiscentos e cinqUenta e
um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 742 e 743, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e
-de Municípios. favorâvel.
20
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 114, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"" 744,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba (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, tendo
PARECERES, sob n•s 745 e 746, de 198!, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios,_. favorável.

21
Votação, em turno ónico, do Projeto de Resolução, n• 116, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n 9
765, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em
~crs 4.266.593.330,50 (quatro bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e trinta cruzeiros e cinqUenta centavos)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 766, de !981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade.
22

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.
23
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 aníversãrio da Revolução de março de
1964.
24

Votação, em turno único, do Requerim~nto n9268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgên'cia, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
25

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 uo Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado n.o Jornal do
Brasil. edição de 23 de junho de 1981.
26
Votação, ·em turno único, do Requerimento no 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n' 156, de 1979, do Senador Hum. berto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras providências.
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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 JuifiÇcCpela constituciOnalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Educação e Cultura, favorável.
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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 no 309/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da ComissãO de Constituição e Justiça.)
O SR, PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a _sessão às 16 horas e 40 minutos.)

28

Votação, em priffieiro turno; do Projeto de Lei do Senado nt? 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume. que dispõe sobre a aplicação, como
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incenti~

vo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do Imposto de Renda devido peM
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 constit_ucionalidade 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.
29

Votação, em primeiro turno, do. Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevídes, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciário, na forma que especifica,. tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.
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 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 injuridicídade, com voto véncido 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 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.
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;Aue isenta do Imposto de
Renda o 13<?~salário, tendo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
33

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constituciona.lidade e juridicidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do ProJeto de Lei do Senad~ n9 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade_e injuridicidade.
34
Discussão; em turno único, do Projeto de Resolução n~ 40, de; 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como cOridusão de seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (Md) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cincO milhões e setêcentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO
NA SESSÃO DE 29-I0-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR- ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Inicialmente felicitamos a S. Ex• o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Waldyr
Arcoverde, pela vitoriosa campanha realizada sábado último em todo o Brasil - a vacinação antipólio.
Costumamos, quando necessário se faz, criticar aqueles que não cumprem com o seu dever por isso, muito justo, Sr. Presidente Srs. Senadores,
elogiarmos e louvarmos aqueles que, se comportam com uma dose de responsabilidade ao pesar-lhe sobre os ombros, quando no trato da coisa pública,
como é o caso do Sr. Ministro Waldyr Arcoverde, responsável pela saúde
pública brasileira, e principalmente, agora pela erradicação da poliomielite,
doença tremenda, que afeta especialmente as áianças, deixando-lhes resíduos, indeléveis: a paralisia infantil.
Sr. Presidente, tenho em mãos o último Boletim do Ministério da Saúde,
do dia 27 passado. Dentro da estimativa inicial e das previsões do Ministério
de uma vacinação aproximada de 19 milhões de pessoas, principalmente
crianças de zero a cinco anos, até o dia 27-10-81 já haviam sido vacinadas, pelos dados recebidos pelo Ministério, nada menos que 15.405.051 crianças de
zero a 5 anos, e 2.841.632 de 5 anos para a frente, num total de 18.247.283
crianças vacinadas em todo País.
O Sr. Alberto Silva - Permite-me um aparte, nobre Senador?
O SR_ ALMIR PINTO - Com o maior prazer.
O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador Almir Pinto, V. Ex• tem demonstrado, aqUi, que está sempre atento às iniciativas que visam o bem comum da
população brasileira. Não é a prinieira vez que V. Ex' chama a atenção deste
Plenário para o êxito obtido pelo Ministério da Saúde, na pessoa do seu Ministro Waldyr Arcoverde, com relação à vacinação em massa que se faz no
Brasil contra a poliomielite. Como V. Ex•, acompanho de perto esse movimento patriótico, um verdadeiro empreendimento social e humano que o Ministério da Saúde realiza, além daquelas obrigações próprias do Ministério de
vacinar. Vai alêm. Por isso, associo-me a V. Ex• nos aplausos que faz ao Ministério da Saúde e ao seu Ministro, pela condução que vem fazendo dessa vacinação em massa no Brasil. E novamente um sucesso. Com a continuação
que está prevista, o nosso País - creio - acabará ficando realmente livre
dessa praga infernal que ê a paralisia infantil. Parabéns pelas suas palavras.

O SR. ALMIR PINTO - Agradecemos o seu aparte, porque V. Ex•,
nobre Senador Alberto Silva, e conterrâneo do Ministro Waldyr Arcoverde.
Honra-nos muito em ser seu amigo, colega, por sermos médicos e dizer que o
Ministro Arcoverde não demonstra, e não faz por demonstrar, o que na verdade ele é à frente do Ministério da Saúde: homem probo, simples, um homem que atinge, com o seu temperamento, as raias da humildade. Talvez por
isso não seja tão realçado-como, na -verdade, S. Ex• merece. Diga-se de passagem, o· Ministro Arcoverde, não querendo desmerecer a atuação dos demais
que o antecederam, tem sido um dos maiores Ministros _do atual Governo.
Homem simples, lhano nO trato, um ..gentleman", enfim. Não vai um parlamentar ao gabinete de S. Ex• sem que ele o receba com aquela cordialidade,
com aquele afeto de homem bom e educado.
O Sr. Alberto Silva -

Concordo com V. Ex•

O SR. ALMIR PINTO- Quem procurou o Ministério da Saúde deve
confirmar esse meu depoimento. Talvez tenha sido o único até hoje, como
aconteceu recentemente comigo e-o Senador Gabriel Hermes, a deixar o seu
gabinete e vir até ao "hall" do Ministério acompanhando~ nos atê o noss_o carro. A sua gentileza cativou~nos. Pelo primoroso trabalho que vem executando
à frente do Ministério da S3úde, merece Õs nOssos aplausos. Reconhecemos
que tudo procura fazer para bem cumprir ci seu dever, dentro d_o que lhe é
possível, com aquelas verbas estreitas de que dispõe o Ministério da Saúde.
Este, Sr. Presidente, é o registro que deiejávamos fazer.
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Permite V. Ex• um aparte?
Pois não.

u Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Almir Pinto, todas as vezes que
V. Ex• se ergue no nosso plenário para prestar súa homenagem merecida ao
Ministro Waldyr Arcoverde, a ela me associo.
O SR. ALMIR PINTO -

É verdade.

O Sr. Dirceu Cardoso- Sou um enamorado da política exercida e praticada por S. Ex•, principalmente pela vacinação contra a paralisia infantil.
Creio que é um serviço de S. Ex• presta ao Brasil, que faz com que seu nome
fique gravado em todos os corações.
O SR. ALMIR PINTO- E contando com o espíiito solidário de todas
as Secretarias de Saúde dos Estados. Isto é que é iinportante que se frise.

O Sr. Dirceu Cardoso- Que seu nome fique gravado nos corações de todas as famílias brasileiras, pois quem assiste a seqüela, as conseqüências, o
resíduo que a paralisia infantil deixa nas famílias que atinge, nunca poderã esquecer essa campanha de vacinação que S. Ex' dirige. Quero que Deus o ilumine sempre no seu Ministério, Deus o ajude a praticar isso. E quando vejo
18 milhões de jovens brasileiros vacinados nesta campanha benemérita, grandiosa de S. Ex•, sinto um frisson de entusiasmo pela sua campanha, pelo
exercício desse Ministério ao qual S. Ex' se dedica como um apóstolo. É, portanto, com muita satisfação que, comO-brasileiro, como Senado_r, como homem, como chefe de família, eu me associo as suas palavras. Só peço a Deus
que continue a iluminar S. Ex• para que nos próximos anos prossiga nessa
obra em que atingiu esse número"Qtie poucos países do Mundo podem ostentar, em virtude da tenacidade, do planejamento e da humanidade com que faz
aplicar esse plano de vacinação- em todo o território nacional.
O SR. ALM!R PINTO- Agradeço a V. Ex• e, com muita honra, faço
anexar ao meu discurso o seu oportuno aparte.

O Sr. Bernardino Viana - Permite-me V. Ex• um parte? (Assentimento
do orador.)
Eu também, Senador, queria associar-me as suas palavras, aos conceitos
expendidos por V. Ext~ sobre o homem simples, honesto e probo que é o Ministro Waldyr Arcoverde, de Amarante, do Estado do Piauí. S. Ex• saiu de lá
logo após se formar e fez uma carreira brilhante no Rio G-rande do Sul, e devemos isto ao seu temperamento de homem bom, de homem simples que
granjeou a amizade dos gaúchos, assim como é, também, muito querido em
seu Estado.
O SR. ALMIR PINTO- Eu agradeço a V. Ex•, como conterrâneo que
é do Ministro Waldyr Arcoverde. Na verdade, V. Ex• faz coro ao meu pronunciamento e aos apartes dos nobres Senadores Alberto Silva e Dirceu Cardoso.
Mas, Sr. Presid;ente, esta a primeira parte, do meu pronunciamento, na
tarde de hoje; e passarei à segunda parte- a que se refere ao meu Estado, e
prende-se a intervenção num dos municípios pequen-os daquele sofredor Nordeste, que é o Município de Capistrano, no Ceará.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volvo à tribuna, uma vez mais, na qualidade de municipalista, para defender a nobre causa que abracei há quase meio século.
É com a responsabilidade que pesa sobre quem foi prefeito por três anos,
deputado estadual por trinta e dois, fundador e, por muitos anos VicePrcsidente da Associação Brasiteira dos Municípios, a nossa ABM, que trago
ao conhecimento deste Senado Federal e da Nação um pleito que expressa,
creio que pela vez primeira, o alto grau de amadurecimento, coragem cívica,
ponderação e respeitabilidade do que passo a chamar de "NOVO MUNICIPALISMO BRASILEIRO."
O palco é a minha terra- o Ceará que aqui busco representar.

O Sr. Dirceu Cardoso -

E o representa com muita dignidade.

O SR. ALM!R PINTO- Muito obrigado.
A história, com gosto de fábula, poderia ter como título, sem qualquer
traço de ironia, HO Cordeiro que se opõe ao Lobo, tendo a Lei como arma".
Os protagonistas, pela ordem, são Capistrano,- município, não me refiro ao historiador um dos mais frágeiS e carentes dos Municípios que conheço, a requerer sem pedir, a protestar pelo reconhecimento de um direito
seu, seguindo as pegadas de Vieira, ante o inegavelmente mais forte Estado
do Ceará.
É uma história que jã teve o seu lado triste, mas que hoje atinge lances de
gradiosidade.
tudo começou em 1979.
Àquela época, depois de verificada e comprovada a corrupção imperante
na Pública Administração do MuniCíPio de Capistrano, o Senhor Governa-
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dor do Estado do Ceará, o nobre Coronel Virgilio Távora, decretou intervenção parcial naquela Comuna.
A medida extrema somente veio a ocorrer, como ~'Cirurgia", para usar a
expressão do_ _ Procurador que a requereu, nos termos da legislação vigente,
depois de procedidas diversas inspeções e auditagens.
Decorreu, fundamentalmente, da constatação de que a então prefeita,
por total despreparo e absoluta incapacidade administrativa, viu-se envolvida
numa verdadeira teia tecida por pessoas inescrupulosas que a tinham manietada.
Assim foi que, pelo Decreto n' !3.552, de 28 de novembro de I979, deuse o seu afastamento e a nomeação de um Interventor Estadual, a quem se incumbiu de promover o seneamento da administração municipal.
Decorrido o primeiro ano, sem que fossem dados a público os resultados
do desempenho do Estado à frente da administração municipal de Capistrano, foi baixado o Decreto n9 14.554, de 25-11..;80, um ano depois, prorrogando a medida intervencionista por mais de um ano.
Já àquele tempo, embora que de forma desordenada, pelo que os é dado
saber, a maioria da Câmara Municipal pleiteou a restauração da autonomia
do município, sem obter contudo, resultados satisfatórios.
Este ano, precisamente no dia 30 de setembro recém-findo, a senhorita
prefeita encaminhou sua renúncia â Câmara Municipal, confessando-se, num
desabafo, "vítima da fatalidade do destino e de tramas daqueles que me envolveram, involuntária e inocentemente, nos fatos que leveram à decretação
de intervenção estadual em nosso Município, desnecessário-é dizer das motivações desta minha Renúncia.
Declarou, na carta renúncia, possuir, como único bem, uma Casa no
Conjunto Ceará. financiada pela COHAB-Ce., pela qual paga, mensalmente,
a importância de Cr$ 2.558,07 (dois mil, quinhentos e cinqUenta e oito cruzeiros e sete centavos).
Com a imprevista renúncia da ex-prefeita, surgindo fato novo, o sucessor
imediato, o Sr. Prefeito Antonio Alves Custódio, apoiado pela presidência da
Câmara Municipal, encaminhou o requerimento ao Chefe do Executivo Esta-dual postulando a cessação imediata da intervenção, restaurando-se a autonomia do município, por ser direito líquido e certo.
Para a consecução do intento contrataram os serviços do advogado José
Guedes de Campos Barros, o mesmo que, quando Procurador junto ao Conselho de Contas dos Municípios do Ceará, requereu fosse decretada a intervenção.
Afeito às coisas do Direito Público e, em particular, do Direito Municipal, tanto quanto conhecedor profundo da situação do Município de Capistrano, aquele profissional emitiu um parecer que instrui os requerimentos
apresentados ao Governador, em data de 8 de outubro nuente, sob protocolo
de n9 2.475/81, através do Gabinete do Secretário da Casa Civil do Estado do
Ceará.
Devo revelar, nesta oportunidade que tive a honra de receber do Dr. José
Guedes de Campos Barros, culto advogado e especializado em DireitO Municipal, ou seu bem elaborado trabalho em que defende perante S. Ex' o Sr. Governador Virgílio Távora, pleito do Vice-Preíeito do Município de Capistrano. que constitucionalmente, é o gestor maior do aludido Município, como
está sobejamente demonstrado à luz da Lei Magna.
Isto porque, devo dizer logo, num parêntesis, porque talvez eu não tenha
tempo de ler o discurso inteiro, que a intervenção não atingiu o vice-prefeito
nem tampouco a Câmara Municipal. Decorrido o primeiro ano de intervenção, foi repetido por mais um ano o ato intervencionista. A prefeita renunciou o mandato, não havendo a partir daí, qualquer empecilho para que o
vice-prefeito, legalmente, assumisse o mandato de prefeito.
BREVES CONS!DERAÇOES SOBRE O MUNICIPIO E SUA AUTONOMIA POLITICA.
São abordados os aspectos legais, doutrinâri0-:. e as implicações sóciopolíticas da intervenção, ao mesmo passo em que foi relatada a situação anterior, causa da intervenção, a situação atual, fruto do desempenho do interventor, e ·as implicações decorrentes da renúncia da ex-prefeita.
Destaquemos os seguintes tópicos do alentado parecer.
"I -Sobre o Munici'pio e sua autonomia política- sob o ângu~
lo sociológico, substantivo, é absolutamente inconteste a verdade da
precedência histórica do Município sobre o Estado. Muito embora,
para o universo jurídico, desde o Império Romano, antes de Cristo,
dependa a sua experiência da expedição de um diploma normativo,
tal nada mais representa que o reconhecimento pelo Estado, criação
maior do gênio humano, de uma realidade quejâ existia antes e independentemente de suas normas: a realidade municipal.
Tanto verdadeira a colocação que, no caso do Império Romano, pode ser creditada sua pujança à autonomia político-
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administrativa das comunidades conquistadas e, a seguir, num gesto
de profunda sabença, "elevadas" à condição de Municipium. Em assim fazendo, ao respeitar o altíssimo graU axiológico da realidade
social tangível, Roma transformou comunidades adversas em aliados leais, conseguiu séculos de estabilidade, tendo chegado a referirse a um mar, o Mediterrâneo, como se um lago Tora: O "MareNostrum".
Veio a centralização do Poder e, por via de consequência, o
apagar das luzes do grande império".
Já no século passado, em sua primeira obra sobre a democracia
nos Estados Unidos da América, merecem também destaque, dentre
outras, as seguintes colocações de Alexis de Tocqueville, in la Democracia en América, ed. Guadarama, Madrid, 1969, p. 63:
.. 0 município-é a única associação tão integrada na natureza
que, onde quer que haja alguns homens reunidos, se forma por si
mesmo um município. A sociedade municipal existe, pois, em todos
os povos, quaisquer que sejam seus usos e suas leis;- é o homem que
faz os reinos e cria as repúblicas; o município parece súrgír diretamente das mãos de Deus."
.. É no município que reside a força dos povos livres. As instituições municipais são para a liberdade o que escolas primárias são
para a ciência: elas a colocam ao alcance do povo; ensinam os homens a servir-se dela e a desfrutam de seu uso pacífico. Uma nação
pode estabelecer um governo livre, porém sem instituições municipais, não possui o espírito da liberdade." Op. cit. p. 53."
"A autonomia Política dos Municípios brasileiros, pois, em
que pese a sua inanição, em termos financeiros, é preceito constitucional, reconhecido e garantido pela União, devendo, portanto, ser
integralmente respeitado pelas instituições menores: os estados federados, sob pena de intervenção~"
2 Sobre os Aspectos Legais do Instituto da Intervenção do Estado
no Municfpio.
"A Constituição do Brasil prevê, em casos excepcionais, a possibilidade de intervenção dos Estados nos Municípios. A eventualidade deste remédio heróico, claramente definida, nada mais é que
não a exceção a confirmar a regra constitucicinal da autonomia dos
municípios.,.
.. A excepcionalidade da intervenção dos Estados nos Municípios, tão bem, clara e meridianamente definida no corpo das nossas
constituições e leis coinPfeirientares, é, pois, caracterizadora de situações momentâneas, passageiras e de solução a curto prazo."
..Tal não fora, ter-se-ia o desresPeito ao consagrado pri:rlcípio
da autonomia municipal, alicerce maior da nosSa ainda incipiente
Federação."
"Assim, o que aliás é entendimento pacífico dos doutos e estudiosos do direito público, a intervenção estadual nos Municípios somente deve ocorrer em última análise, corno verdadeira cirurgia reparadora, não podendo, por óbvio, alongar-se ou estender-se por
grandes lapsos de tempo."
.. Ao Estado Membro, portanto, corrigida a situação de excepcionalidade que motivou a intervenção, compete declará-la finda,
restituída a Autonomia do Município com a entrega do Poder às autoridades legitimamente eleitas, tudo na forma prevista na Constituição Estadual."
"O Estado que, por abuso de poder da autoridade maior, buscar prolongar indefinidamente intervenção em Município, quaisquer que sejam os artifícios para tanto utilizados, estará passivo de
sofrer intervenção federal, como previsto estã no art. 10, inciso VII,
letra e da Constituição Federal:
.. Art. 10. A União intervirã nos EStad_os, salvo para:

VIl -

exigir a

observância dos seguintes princípios:

e) autonomia municipal."
Também claro e incisivo é o texto da Constituição do Estado
do Ceará quando prescreve que:
Art. 202. Cessados os motivos de intervenção, as autoridades
municipais afastadas em conseqüência dela voltarão ao exercíciO de
seus cargos, sem prejuízo da apuração legal da responsabilidade.
Os Governadores dos Estados têm o poder de decretar intervenção nos Municípios.
Não lhes foi dado, contudo, o terrível poder do arbítrio, com o
que poderiam, a critério dos seus interesses ou das paixões em que se
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vissem envolvidos~ promover intervenções pelo tempo que lhes conviesse.
3 - Sobre so Aspectos Doutrinários
O festejado Publicista Hely Lopes Meirelles - com quem convivemos, eu e o nobre Senador Dirceu Cardoso, nos nossos tempos
de municipalista da ABM, em sua consagrada obra, "Direto
Municipal Brasileiro'' 3'- Edição, leciona, simples e objetivamente,
que: "a intervenção do Estado no Município é medida excepcional
de carãter político-administrativo, só admitida nos seis casos expressos na Constituição da República (art. 15, § 39, a a/)" (pág.
!21).
Mais adiante, à pâgina 122 da citada obra, ao tratar do que se poderia
Chamar de processualística da intervenção, continua Mestre Hely afirmando
que: "a intervenção efetivar-Se-á Por deCretO motivado do GOvernador do Estado, pelo qual nomearão Interventor e indicilrá as razões da medida, o prazo de sua duração e os limites da ação interventiva, que tanto pode atingir o
Prefeito, a Câmara, ou "ainbos, como poderá estender-se às autarquias e entidades paraestatais do Município, desde que as irregularidades que a ensejem
se localizem nessas entidades. O essencial é que existam os fatos expressamente enumerados na- Constituição da República, cOrria permissivos da intervenção".

É taxativo o eminente municipalista em afirmando que:
ucorno ato vinculado aos pressupostos constitucionais, pode
ser impedido ou invalidado pelo Poder Judiciârio se o ExecutiVo estadual refugir dos casos permitidos pela Constituição da República
ou desatender às normas procedimentais estabelecidas pela Constituição do Estado." (pág. 123)
Como se vê, com seu notável poder de síntese e sua invulgar e reconhecida clareza, estabelece o grandç tratadista pátrio os pontos fundamentais, essenciais à legalidade e legitimidade da intervenÇão dos Estados nos Municípios, a saber:
-exCepcionalidade e caráter corretivo;
-decreto motivado, vinculando o ato aos pressupostos de fato, definidos constitucionalmente;
-prazo de duração (temporariedade)
-definição do Poder ou dos Poderes atingidos;
-conformidade aos procedimentos ditados pela Constituição do Estado.
Incisivo, ainda, é o insigne Professor quando, mesmo abstendo-se de fazer referência à possibilidade de Intervenção Federal no Estado que desrespeitar o prinCípio da autonomia municipal, deixa patente a possibilidade de
invalidação do ato intervencionista- pelo Poder Judiciário, antes ou depois de
concretizado.
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALMIR PINTO- Pois não, com o maior prazer, Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Embora esteja ilustrando o seu discurso com
fatos locais acontecidos no Ceará, acho que o pronunciamento de V. Ex' tem
uma importância muito grande no debate sobre o principio de autonomia
municipal. E digo isto, lembrando-me do que está ocorrendo na Paraíba. Estamos lá com cerca de dez municípios ...

O SR. ALMIR PINTO -

Sob intervenção?

O Sr. Humberto Lucena -

Sob intervenção.

O SR. ALM!R PINTO - Posso dar a V. Ex• um trabalho que tenho
sobre o assunto.
O Sr. Humberto Lucena - Sob intervenção do Estado, decretada pelo
governador, atendendo a expediente do Tribunal de Contas Estadual. Mas, o
que vem causando espécie, nobre Sena~or AJmir P~nto, não é nem a intervenção em si, que é uma medida excepcio!lal, como diz V. Ex•, que é prevista
na Constituição Federal e na Constituição dos Estados, dentro, evidentemente, daqueles limites que estão estabelecidos na lei maior federal e na lei maior
estadual, o que causa espécie, repito, é que essas intervenções estão sendo
prorrogadas a pedido do governador do estado.
O SR. ALM!R PINTO -

Mas não poderã ir além de dois anos.

O Sr. Humberto Lucena- Pois bem! Estão sendo prorrogadas ad aeter-

num, sem que haja qualquer providência da parte dos interventores no sentido de sanar as irregularidades que ocasionaram o afastamento ...
O SR. ALMIR PINTO- E_ que continuaram a existir mesmO com o interventor.
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O Sr. Hwnberto Lucena- ... dos prefeitos anteriores. Pois bem! Como
os pedidos de prorrogação dependem da Assembléia e na Assembléia, eventualmente, por enquanto, o Governador do Estado da Paraíba dispõe da
maioria, embora precária, esses pedidos veem sendo aprovados sistematicamente. Enquanto isto, ficam ora prefeitoS-afastados, ora vice-prefeitos que
têm expectativas de direito em face de renúncias dos titulares, aguardando a
vez de voltarem as suas funções, sem que isso jamais acOnteça. Então, estou
aqui para aplaudir o discurso -de V. Ex", e para me integrar com V. Ex' no
exame mais aprofundado da matéria, em defesa também da autonomia municipal.
O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o aparte de V. Ex•, que é um estudioso do Direito, mas, pedi ao Dr. José Guedes Campos Barros, por sinal
descendente de família paraibana, conterrânea de V. ExJ, um moço culto e inteligente, e que exerceu a procuradoria do Conselho de Contas dos Municípios do Cearâ, foi ele próprio quem d-eu o parecer favorável a esta intervenção. Agora, defende a prefeita, porque jâ não mais se justifica a continuidade da punição, pelo fato de não ser mais ela a prefeita, face haver renunciado ao mandato.
O Sr. Humberto Lucena- Eu indagaria a V. Ex", para o meu governo,
por que V. Ext disse que o prazo mâximo da intervenção é de 2 anos?

O SR. ALMIR PINTO - Ele fala aqui, inclusive já Ii, tendo ficado um
pouco atrás sobre a questão dos prazos, cuja prorrogação não deverâ ser senão por mais I ano, sob pena por desobediência à letra constitucional, recair
sobre o Estado a intervenção federal...
O Sr. Humberto Lucena- Mas esse prazo de 2 anos estã prescrito onde?
O SR. ALMIR PINTO- Lã no Cear!., no caso que estou falando, da
prelCi
~ Capistrano.
O Sr. Humberto Lucena- Não, este prazo de 2 anos. O prazo mâximo
de 2 anos está prescrito em que legislação?

O SR. ALMIR PINTO -

Na própria Constituição Federal.

O Sr. Humberto Lucena -

Federal?

O SR. ALMIR PINTO- A Constituição Federal.
O Sr. Humberto Lucena prazo.

Não. A Constituição Federal não fala em

O SR. ALMIR PINTO- Se não ... na Constituição Estadual.
O Sr. Humberto Lucena -

Só se for no caso a COnstituição do Ceará.

O SR. ALMIR PINTO -O nobre Senador Martins Filho, cuja esposa
foi prefeita até b6m pouco tempo, presta-me um subsídio importante. Não é
nem na Constituição Federal, nem na Constituição Estadual; é na Lei Orgânica dos Municípios.
O Sr. Humberto Lucena - Quer dizer, na Lei Orgânica do Estado do
Ceará há um dipositivo nesse sentido.

O SR. ALM!R PINTO - Exatamente.
Vou dar a V. Ex• um dos avulsos que tenho da defesa desse requerimento
do Dr. José Guedes de Campos Barros, sobre a suspensão do ato intervei1ciõ~
nista, dado entrada no Palácio da Abolição, em Fortaleza, solicitando ao Sr.
Governador Coronel Virgílio Távora a cessação da intervenção. V. Ex' poderá ler e ajuizar bem o que está acontecendo em relação ao Município de ca..
pistrano, no Ceará.
O Sr. Humberto Lucena- Agradeço a colaboração, porque os abusos
que estão sendo praticados nesse terreno na Paraíba são inominâveis.

O SR. ALMIR PINTO - Agradeço a V. Ex•
É, não restam dúvidas, a consagração do princípio dos freios, dos pesos e
contrapesos, garantia maior do estado de direito e das modernas democracias
representativas."
HTambém de grande relavância é o pensamento do Visconde de Ouro~
Preto, ainda sob o Irnpêrio, em 1883, ao tratar do mal visto instituto da tute~
la, quando citado por José de Castro Nunes, do Estado Federado e sua Orga~
ni=açào Municipal, edição de 1920, à página 217, entendeu que:
.. Ao Estado compete não a tutela, que é a ingerência nos atos
do menor, fazendo~os depender do seu consentimento, mas a inspC"çào~ que consiste em deixar aos seus poderes locais o exercício de
suas atribuições, só intervindo quando prejudiquem a comunhão,
pois os interesses de alguns não podem sobrepujar o geral, que é de
todos."
Já o Dr. Otto Gonnenwein, Cã.iedrâtico de Direito da Universidade de
Heidelberg, em seu consagrado Derecho Municipal Aleman, editado pelo Ins-
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tituto de Estudios de Administración Local, de Madrid, edição de 1967, traznos, à página 271, estas preciosas lições:
"Disolución de La Representación y Destituctôn Dei Alcaide."
"Alguns Estados han introducido medias de inspección que
evitan e! nombramiento de un delegado, permitiendo, sin embargo,
em plazo breve, el funcionamento de los órganos constitucionales
com garantias de êxito.
En Baviera el Gobíerno dei Estado tiene la possibilidad de disponer nuevas elecciones para el Concejo o para Ia Alcâdia, o pal-a
ambos, en directa conexión con el último recurso d!!l nombramiento
de un delegado. En el caso de quela pertubación dei ordenado desasarollo de la adminstración se deba a la representación municipal,
en Brenerhaven, Hesse, La Baja-Sajonia, Nordrhein Westafalia,
Rheinland-Pfalz y Shcleswig-Holstein, se conceda la possibilidad de
disolverla. En un plano de tres meses deben ce1ebrarse nuevas elecciones."
São os Estados Alemães, pois, reconhecendo, em ser ordenamento jurídico, a conveniência da temporariedade da intervenção nos Municípios, estabelecendo até, em diversos deles, um limite razoãvel de três meses.'~
4 -

Sobre as Implicações Sócio-Políticas da Intervenção .

.. Se a Intervenção do EstadO no Município, sob o ângulo jurídico, forma"!, ãdjCtivo, reveste-se de grande importância, de muito maior relevo, por
sua substantividade, são as implicações sócio-políticas da aplicação da medi~
da.
É inconteste o fato de que, mais justificada que seja, a intervenção representa uma grave ruptura, mesmo que temporária, na ordem normal da vida
d~ comunidade.
Para a autoridade afastada do cargo, o prefeito, em geral, o estigma, âs
vezes com características indeléveis quando não o de ter sido ímprobo, pelo
menos o de ser incompetente.
Para a sociedade local, como um todo, o indício veemente de que, no
mínimo, não soube escolher bem o seu governante.
Para os demais municípios, mesmo os que lhe não sejam limítrofes,
aquela desconfortável sensação de fragilidade ante um poder maior que, a
qualquer tempo, por competência constitucional, poder-lhes-â suspender
temporariamente o que têm de mais sagrado: sua autonomia política.
Como toda cirurgia, pois, a intervenção do Estado em um Município
tem o seu lado traumatizante, doloroso e quase cruel, com reflexos profundos
em todo o corpo social, talvez até mais do que na pessoa da autoridade diretamente atingida.
Daí a sabedoria do legislador em prescrever a temporariedade da intervenção, mandando-a findar tão logo cessados os motivos, corno que protegendo o corpo social contra os riscos de uma cirurgia por tempo indefinido."
5 - Sobre a Intervenção em Caplstrano - que é o caso em tela.
..Os antecedentes e as causas do pedido e da posterior decretação de intervenção em CaPistfa"nO, iniciada a 10 de dezembro de 1979, estão sobejamente nos documentos I e ~ em anexo.
A ent~o Prefeitura, vergada pelo peso de uma carga muito superior à que
lhe seria possível suportar, dada sua condição de pessoa frâgil e pouco dotada, inclusive intelectualmente, sucumbiu ante as maquinações e pressões de
todo o gênero exercidas por quem a mantinha debaixo de irresistível tutela,
verdadeira coação psicológica.
,
O Município, não há negar, ficou à deriva, perdido em meio a um mar
proceloso de um processo polítiCo desfigurado e subvertido.
Fruto do desgoverno, da total e completa acefalia do Executivo Municipal, ocorreu o desnaturamento, o apodrecimento, o desvirtuamento das mais
cornezinhas normas administratiVas: a corrução passou a campear à solta,
provocando a reação da comunidade e do Poder Legislativo.
A dependência da então Prefeita chegou a um grau tamanho, o que é do
conhecimento público, que suas funções limitaram-se à assinatura e entrega
dos talões de cheque da Prefeitura, em branco, a um chefe político local.
Por respeito à merriória dos mortos, deixo de citar-lhe o nome.
Esse advogado, à época exercendo as funções do cargo de Procurador
junto àquela Coi-te singulã.r, acompanhou, em todas as suas fases, os procedimentos de Auditoria, formando, assim, um perfeito juízo da situação de ver~
dadeiro descalabro que atingia o Município de Capristano.
Chamado a falar no feito, do qual já firmara um convencimento, tanto
na parte adjetiva quanto na parte substantiva, não titubeou em firmar o Parecer n9 494/79, propondo fosse, como cirurgia de urgência, decretada intervenção naquela Comuna.
Da Intervenção Parcial resultou o afastamento temporário da Senhorita
Prefeita, permanecendo a Câmara Municipal em pleno funcionamento.

Outubro de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soção ll)

O Interventor nomeado pelo Governador, com posterior aprovação da
Assembléia Legislativa, o honrado Dr. Lúcio Brasil, tão logo assumiu, em ca~
ráter excepcional, a dircção do Executivo Municipal, buscou, o que aliâs é
fato público e notório, recolocar as coisas nos seus devidos lugares, restaurando a mãquina administrafiva e eliminando as causas que levaram à Intervenção.
Pelo que me foi dado saber, tem sido magnífico o desempenho do ilustre
Interventor. Este comportamento chega a compensar o desconforto que teve
este municipalista, por várias vezes, quando se viu obrigado, por força do ofício, a pedir Intervenção estadual em diversos Municípios.
6 - Sobre a sítuação atual de Capistrano
"No Parecer n9 494/79, descreveu-se um quadro absolutamente diverso
daquele que hoje pode ser visto em Capisfrano.
Foi dito então que:
uEnquistado entre Aracoiaba, Baturité, Mulungu, Aratuba e
ltapiúna, Capistrano vem existindo(?) como que para demonstrar o
que não deve ser a pública administração; o que não deve ser o processo político: tudo lã vem acontecendo às avessas- os interesses
egoísticos; a: ambição desenfreada de uns poucos, a corrução como
regra, a incapacidade absoluta de outros tantos e a desesperança, a
miséria e a triSteza de quase todos.
Este quadro, réplica cearense de Ouernica, nos foi dado a co~
nhecer há mais de cinco anos, mais exatamente quando acompanhamos pela vez primeira uma Comissão Auditora do CCM, sob ocomando seguro do Mestre José Napoleão de Araújo.
Já diziam os antigos que: upara tudo há um tempo, para cada
coisa há um momento debaixo dos céus: tempo para rasgar, tempo
para coser" (Eclesiastes, 3, 7).
Estamos, pois, pelo que vimos dos presentes autos, no tempo
de rasgar, para a seguir coser: rasgar um véu podre, roto e negro
que, de há não sei quanto tempo, vinha servindo para esconcer a
desfaçatez, o despudor e a sem~vergonhice de pequena minoria,
para que se possa, então, coser um pãno alvo, puro e macio, capaz
de enxugar o pranto e limpar as feridas de toda uma população."
Uma vez mais, ao longo dos tempos, provada está a Sabedoria das Escrituras Sagradas: para que o Município de Capistrano tivesse condição de voltar à sua normalidade plena, foi preciso passar pelo tempo de rasgar, a decretação da Intervenção, e pelo tempo de coser, o bem executado trabalho de
restauração levad_o a efeito pelo ilustre Interventor.
Tanto é verdad~ que, sem contestação, pode hoje o nobre Interventor dizer, com justificado orgulho, do êxito de sua missão.
Assim foi quando do seu comparecimento à Câmara Municipal, durante
a Sessão Ordinária de 19 de agosto pretérito, ocasião em que teve a oportunidade de afirmar, após haver feito um relatório bastante objetivo de grande
parte de suas realizações, "que o MunicípiO estava em boa situação financeira
e que não existiam corilpfomissos financeiros vindos da administração anterior'', continuando, com louvável modéstia e reconhecida humildade, que
quanto a saber se havia sido atingida a total regularização da administração
municipal, só o Governador poderia responder".
"Posteriormente, comparecendo ao Programa Cartas na Mesa, da Rádio
Maciço de Baturité, no dia 5 de setembro recém~findo, respondendo aos entervistadores e aos ouvintes que lhe dirigiram perguntas, depois de tecer considerações de caráter político-eleitoral, em nome de sua tendência políticopartidária, o que não vem ao caso, ao mesmo passo em que enumerou uma
longa série de obras que levou a efeito, declarou incisivo que "os primeiros
três meses foram dedicados à organização da casa e ao pagamento dos débitos". Ainda no mesmo Programa, com sua habitual sinceridade, reconheceu,
ao responder o que lhe fora indagado sobre a aceitação da figura do Interventor pelo povo, disse que, ~·à exceção de meia dúzia que se locupletava na administração anterior", ••a maioria suporta Lúcio Brasil".
É, pois, o próprio delegado do Estado, o digno e eficiente Interventor
Lúcio Gonçalves Brasil, que reconhece de públcio duas verdades inconstestãveis:
De há muito cessaram as causas que levaram à decretação da Intervenção do Estado em Capistrano, iniciada a lO de 12 de 1979;
Mais digno que seja o titular e melhor que tenha sido o seu desempenho,
o povo apenas suporta a figura do Interventor."
7 - Sobre a renúncia da Prefeita e suas implicações
Aos 30 dias do mês de setembro recêm-findo, por carta dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, a Senhorita Antonia Bezerra dos Santos renunciou ao mandato de Prefeito, para o qual fora eleita a 15 de novembro de
1976, estando suspensa de suas funções em face da Intervenção.
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De logo, não há negar, a renúncia, por si só, representa um fato novo,
novo e considerável, no que se refere ao desaparecimento das causas que motivaram a medida Íntervendoiiista.

Agora, concretizada a renúncia, estamos diante de um quadro bem dife~
rente.
Existia até então um Vice~Prefeito.
Existia um Vice-Prefeito que, havendo tomado posse perante a Câmara
Municipal, nos termos previstos no§ 4'i' do art. 192 da Constituição do Estado
do Cearã, em nenhum instante, o mais fugaz que fosse, chegou a assumir a
Prefeitura em substituição ao titular.
Não se lhe poderia imputar, portanto, a mínima participação, ativa ou
passiva, nos lamentãveis fatos que originaram a Intervenção:
Concretizado o ato de renúncia da eX-Prefeita, já não se pode mais falar
em substituição, assim conio não mais existe um Vice-Prefeito.
O caso presente passa a ser de sucessão por motivo de vaga, como preceitua a Constituição do Estado do Cearã, em seu art. 192, § 59
O cidadão Antonio Alves Custódio, homem respeitado em seu meio social, há vários anos Presidente do SindiCato dos Trabalhadores Rurais em sua
comuna, homem público que em nada concorreu para a situação que deu
causa à intervenção em Capistrano, Vice-Prefeito eleito há mais de 5 (cinco)
anos, já não mais estã na condição de vice: é o atual Prefeito do Município de
Capistrano, por força dos ditames constitucionais vigentes.
Destarte, a existência de um Prefeito, contra quem sequer dúvidas podem vir a ser levantadas, aliada à situação de pura normalidade em que hoje
se encontra a administração muniCipal, são prova cabal e irrefutável de que
seria absolutamente ilegal e ilegítima a continuação da já bastante prolonga~
da intervenção estadual no Município de Capistrano.
Concluindo o Pàrecer, depois de tecer outras considerações, o advogado
representante do Prefeito e da Câmara de Capistrano afirma que ""com amesma tranqUilidade d'alma com que, aos 12 de novembro de 1979, postulei fosse
decretada Intervenção parcial do Estado em Capistrano, entendo cessadas as
causas que motivaram a decretação de Intervenção do Estado no Município
de Capistrano, passando a considerar ser ilegal e ilegítima a continuação da
medida excepcional.
À Câmara Municipal, representante do povo, e ao Exm9 Sr. Prefeito Antonio Alves Cu-Stódio, sucessor legal da ex-Prefeita, compete, preliminarmen·
te, requerer do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, Coronel Virgílio Tãvora, a imediata cessação da Intervenção no Município de
Capistrano, com amparo no art. 202 da Constituição do Estado do Ceará, e
em respeito ao princípio constitucional consagrado no art. 15 da Constituição
Federal, entregando-se a chefia do Poder Executivo Municipal ao Prefeito
Antonio Alves Custódio.

Em assim fazendo, de par com o exercício de um direito, estarão oferecendo um exemplo da madura coesão e defendendo a causa municipalista,
hoje, como ontem, bem pouco respeitada".
Esta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a história que lhes prometi contar
quando iniciei este meu pronunciamento.
Como velho municipalista, como representante de minha terra no Senado, como defensor intransigente das leis do meu País e, em especial, do princí~
pio constitucional da autonomia política dos municípios, espero e confio que
esta história, diferentemente das fábulas que aprendi em criança, há de ter um
tina! feliz e um outra morai: o cordeiro há d.;! convencer o lobo, com as armas
e os argumento da lei, e a autonomia do Município de Capistrano serâ restabelecida pela via administrativa, sem necessidade da adoção de medidas legais mais drásticas.
Solidarizando-me com o Prefeito Mu-':'licipal de Capistrano, com a Câmara Municipal, por seu Presidente, Vcrcador A darias Lopes de Sousa, bem
assim com o povo daquela já tão sofrida comuna, lanço o meu apelo ao ilustre Governador VIrgílio Távora, confessando, por antecipação, a certeza de
que Sua Excelência, em respeito às leis que regem o País e ao seu conhecido
passado de democrata, darã acolhida ao que requerido foi pelo Município de
Capistrano, única edilidade cearense atualmente sob intervenção.
Já vê V. Ex' que difere um pouco da Paraíba. Esta é a única municipalidade do Ceará sob Intervenção, isto mesmo completando dois anos a 10 de
novembro próximo. E como a própria Prefeita, sobre quem incidiu a Intervenção, }5 renuilciou ao séu mandato, e como a Intervenção, como eu disse
atrás, não incidiu sobre o Vice-Prefeito nem a Câmara Municipal, não há
mais razão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para que o Sr. Governador mantenha esse ato de Intervenção sobre o Município de Capistrano, lá do meu
Ceará. Era só, Sr. Presidente, muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES
NA SESSÃO DE 29-/0-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. LEITE CHAVES (Para uma comunicação.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Eu tenho dois registras a fazer. Um é sobre essa emenda que estou encaminhando à Comissão Especial que examina a Mensagem n'? 97/81; ela estende o usucapiào aos imóveis Urbanos. Está redigida da forma seguinte:
Emenda à Mensagem n'? 97 j81 para estender o usucapião também a lotes
urbanos.
Autor: Senador Leite Chaves
Art. }9 O artigo 89 passará a ter a redação seguinte:
HArt. 89 -As disposições desta lei se aplicam também aos lotes urbanos, respeitada a área máxima de 600m 2 , desde que nele te-

nha o autor a sua efetiva morada."
.. Parágrafo único. A aÇão caberã igualmente ao possuidoresbulhado que, no pedido, poderá requerer, liminarmente, reintegração de posse, ainda que date o esbulho de mais de ano e dia."
Art. 29 Os artigos 8 e 9 serãõ-renumerados para artigos 9 e 10.

Justificação
Estaria o projeto incompleto se não abrangesse também os posseiros urbanos, muitos deles originários do campo, exatamente porque não contaram
ali com amparo semelhante a este da mensagem.
A área terá que ser limitada quanto ao mâximo, pois seria inconcebível e
inaceitável que se deferisse área maior para edificação de casa popular, na
maioria das vezes.
Desnecessário se torna a apresentação de outro projeto, como pretende o
Ministro do Interior, eis que uma simples emenda, como se vê, permite o elasléria da mensagem sem desvirtuar o seu espírito.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 1981. - Leite Chaves.
Então, a matéria se ajústa perfeifatnente, tantO na parte substantiVa
quanto na parte processual, à mensagem e terá o mérito de, em 40 dias, termos também resolvida essa situação ná pai'te mais se·n-Sível do setor urbãno.
Não tenho dúvida de que essa ansiedade popular haverá de refletir-se no
Congresso, que por isso mesmo não pod"erã recusar-se à aprovação da emenda. Acho que concluiremos o ano de maneira profícua, atendendo a impulsos
sociais dos mais procedentes e legítimos se conseguirmos aprovar esta emenda presidencial, com a emenda ora proposta.
A área se justifica, porque não poderíamos deixar de limitá-Ia. Não há
estabelecimento quanto aos parâmetros mínimos, mas tem que haver quanto
ao máximo, resSalvada a aquisiÇão do excedente.
Mas, Sr. Presidente, há outra comunicação que tenho que fazer ao Senado: O Governo Federal acaba de determinar que os EGF de algodão, que se
vençam até o final de outubro, sejam transformados em AGF a partir de 3 de
novembro de 1981. Isso é um verdadeiro desastre. Tem a Casa conhecimento
de que estamos com um estoque de 100 niil toneladas de algodão em São Paulo e no Paraná.
Procedendo dessa forma, o Governo estaria exigindo que as cooperativas e os produtores entregassem a sua produção ao Banco pelo preço mínimo.
Ora, Sr. Presidente, esse excedente pode ser perfeitamente exportado,
sobretudo agora, quando o algodão externo, o algodão de fonte alienígena está sendo vendido por Cr$ 2.900,00, e o nosso algodão, aqui em São Paulo e
no Paraná, está em torno de CrS 2.400,00.
Houve uma reunião recentemente em Foz do Iguaçu e os Governadores
dos Estados do Paraná e de São Paulo, através do CONFAZ, e o própriO
CONFAZ, oficialmente, retirou o ICM para que esses dois Estados pudessem
exportar os excedentes. As cooperativas estão empenhadas nessa luta, e não é
por outra razão que eu acabo de receber da OCEPAR- Organização de
Cooperativas do Paraná, telegramas nesse sentido assinados pelos seu Presidente, Sr. GuntolfVan KaiCk, e também pela Cooperativa de Goioere, detentora de grande parte desse algodão dos seus cooperados, firmado pelo Sr. Ignácio Mammana Netto.
O asSunto é tão importante para a área produtora que me leva a pedir
audiência ao Senhor Presidente da República. Desde que me encontro no Senado jamais tive um motivo para isto, mas hoje mesmo pedi ao meu gabinete
que solicitasse essa audiência com S._ Ex~. mesmo porque, a nível dos ministérios, isso não tem podido obter uma solução. O caso vem sendo tratado há
muito tempo, e o Paraná e São Paulo, sobretudo o Paraná, não podem sofrer
as conseqüências funestas de um preço tão aviltado, ainda mais depois que
sofremos as geadas que todos conhecem.

Outubro de 1981

Eram estas as duas comunicações que eu tinha a fazer na tarde de hoje,
de forma sintética por falta de tempo. Para melhor conhe_cimento, peço trans- .
criçào dos telex anexos (Muito beml)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LEITE CHAVES EM SEU DISCURSO:
.
.
'
De OCEPARfCuritiba NR. 1850 Data 28-10-1981
Para: Exm'~ Senhor Senador Leite Chaves
M.D. Presidente da Comissão da Agricultura do S.enado
Brasília- DF
Abaixo transcrevemos teor telex enviado ao Exm9 Sénhor Presidente da
República, para o qual solicitamos o vosso valioso apáio
Senhor Presidente
Ao tomarmos conhecimento de que o Governo Federal determinou que
os EGF'S de algodão que vencem até o final de outubrO, serão transformados em AGF a partir de 3-11-81, queremos manifestar a riossa preocupação e
estranheza diante de tal decisão. (sto em função do esforÇo despendido pelos
Governos Estaduais (Paraná e São Paulo) que, verificando a difícil situação
enfrentada pelo cotonicultor, concederam Uá aprovada pelo CONFAZ) a isenção de ICM para exportação de 100.000 t de algodão. O Governo Federal
(através do Ministério da Agricultura) assumiu o compromisso de através de
prorrogação dos EGF'S de algodão viabilizar a exportação _do produto. Obviamente que a decisão do CONF AZ em possibilitar que OParaná e São Paulo isentem de ICM o algodão exportado, tomada em reunião realizada no dia
23- 10-"81 em Foz do lguaçú, não pode ser implementada em tão curto espaço
·
de tempo.
De: :Cooperativa Agrop. GOIOERE ltda. COAGEL/GOIOERE-PR.
Para: Senado FederaljBrasília-DF:
Exm9 Senhor Senador Leite Chaves
Abaixo Rest
1028.1125
Abaixo retransmitimos teor felex e-nc, enviado nesta data ao excelentíssimo Senhor Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, diiníssimo Presidente
em exercício da República Federativa do Brasil, pelo Sr. ÇJuntolfVan Kaick
-Presidente OCEPAR.
28-10-81
Senhor Presidente
Ao tomarmos conhecimento de que o Governo Federal determinou que
os EGF'S de algodão que vencem até o final de outubro serão transformados
em AGF a partir de 3-11-81, queremos manifestar a nossa preocupação e estranheza diante de tal decisão. Isto em função do esforçO despendido pelos
Governos Estaduais (Paraná e SãO Paulo) que, verificando a difícil situação
enfrentada pelo cotonicultor, concederam Uá aprovado pelo CONFAZ) a isenção de ICM para exportação de 100.000 t. de algodão. O Governo Federal
(através do Ministério da Agricultura) assumiu o compromisso de através da
prorrogação dos EG F'S de algodão viabilizar a exportação do produto. Obviamente que a decisão do CONF AZ em possibilitar que o Paraná e São Paulo isentem de ICM o algodão exportado, tomada em reunião realizada no dia
23-10-81 em Foz do lguaçu, não pode ser implementada em tão CQ.rto espaço
de tempo.
Não conseguimos entender que numa hora difícil, por que passa o segmento algodoeiro, simplesmente tomem-se medidas que visam prejudicar o
produtor e beneficiar grupos intermediários que não sofreln na carne as dificuldades da produção, bem como seus riscos.
É preciso lembrar que caso sejam tomadas medidas dessa natureza, tememos pelo sucesso das próximas safras, pois nossas cooperativas receberam
na safra 1980/81 nada menos que 40% (quarenta por cento) da safra estadual,
amparando o produtor.
A falta de sensibilidade da área federal para com a difícil situação do algodão certamente será danosa ao homem do campo e não podemos concordar que o abnegado produtor, sustentáculo da economia nacional, seja o
grande prejudicado em benefício de poucos, que simplesmente aguardam o
vencimento dos EGF'S para adquirir o produto por preços aviltados.
Se o Governo Estadual deu uma demonstração ineqUívoca de apoio ao
produtor, isentando de ICM o produto para exportação, porq'ue o Governo
Federal não faz o mesmo?
·
Senhor Presidente. apelamos a Vossa Excelência, no Sentido de determina r:
I) Que os empréstimos do Governo Federal de algodão sejam prorrogados, a fim de serem evitados sérios danos ao produtor.
2) Que sejam alocados maiores volumes de recursos às cooperativas
para desconto de duplicatas, permitindo dessa maneira uma agilização nacomercialização do produtor e o pagamento dos EGF'S vihcendos.
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3) Que a CFP baixe normas disciplinadoras sobre a utilização do benefício da dilação de prazo de 120 dias do algodão destinado à exportação.
Contando com a especial atenção que Vossa Excelência tem até agora
dispensado aos problemas enfrentados pelo produtor rural deste País, desde
já agradecemos pela acolhida ao pleito aqui formulado, reiterando-lhes os
nÇJssos protestos de alto apreço e consideração, com as nossas cordiais
Saudações Cooperativistas
Guntolf Van Kaick
Presidente
Atenciosamente
lgnácio Mammana Netto
Diretor Presidente COAGEL
Onde le-se dispedido, leia-se dispendido.
CJREC.
. - ..
DE: Cooperativa Agropecuãria Goioere Ltda. COAGEL/GOIOEREPR.
PARA: Senado FedcraljBrasília-DF.
28-10-81
Exm<.> Senhor Senador Leite Chaves
Em março passado denunciamos que o Governo, fazendo o jogo da indústria e das multinacionais, contra os produtores, autorizou a importação
de 30.900t de algodão em pluma, baseado em informações mentirosas que
lhes foram transmitidas pelos representantes dos industriais. Nessa ocasião,
em reunião realizada na CACEX os produtores demonstraram exaustivamente que não havia necessidade de se importar, pois os estoques existentes
somados a proximídade da nova safra dariam para abastecer com folga o parque industrial.
Entretanto, como quase sempre tem acontecido nesse país, prevaleceu a
opinião da indústria que pretendia e conseguiu, infelizmente com a ajuda do
Governo, provocar a queda dos preços no mercado interno. Com o anúncio
da autorização de importação os preços internos caíram e tendo caído não
houve mais necesSidade de importar algodão, e acentue-se que não faltou alM
godão. Muito ao contrário do que se afirmava, o que existe é um grande exceM
dente exportável.
Em maio ou junho em nova reunião realizada na CACEX, os produtores
solicitaram que o Governo viabilizasse a exportação de um excedente da ordem de 80 a IOO.OOOt. Mais uma vez contra a palavra dos produtores prevaleceu a da indústria e somente 30.0001. Foram autorizadas e assim mesmo sem
os incentivos sOlicitados o que praticamente inviabilizou a exportação. A cota
de 30.000t nem chegou a ser integralmente cumprida, e quem exportou se não
empatou realizou prejuízo.
Com incentivos insuficientes e a quantidade inexpressiva fixada para exportação, os preços internos continuaram aviltados e a indústria disso sebeneficiando. Mas uma vez prevaleceram os interesses dos industriais contra os
dos produtores. Mais uma vez o Governo aceitou a mentira da indústria contra a verdade dos produtores.
E tudo isso acontece num país cujos governantes afirmam ser a agricuiM
tura a sua meta prioritária. A classe produtora tem absoluta consciência de
que todos os mecanismos são acionados pelo Governo para vender o seu proM
duto a preços baixos, a começar pela pequena expansão monetãria fixada
para o J<.> (primeiro semestre que é quando vencem suas cédulas de custeio e
ele precisa vender o seu produto para pagar as suas dívidas. Esse ano chegouse até ao absurdo de só fazer EG F para quitar o custeio, tirando toda a possibilidade de resistência do agricultor.

r

Recentemente em reunião preSídida pelo Senhor Carlos Viacava, a qual
compareceram produtores e maquinistas de toda Região SUl do Brasil, ficou
assentado que realmente havia ainda um excedente exportãvel de mais de
JOO.OOOt. Na ocasião o Sr. Secretário da Agricultura do Paraná, Sr. Reinhold
Stephanes, anunciou que o seu Estado estava disposto a abrir mão do ICM
.sobre 50.000t de algodão em pluma que precisavam ser exportadas. Cantatado por telefone o Sr. Secretário da Fazenda do Estado de São Pauto também
concordou em abrir mão do ICM para a exportação de 50.000t.
O Sr. Viacava afirmou na ocasião que o GoYernO Federal daria, a título
de incentivo, para viabilizar essa exportação "'O correspondente a que os Estados dessem." Todas essas isenções e incentivoS se fazem agora necessãrio
porque perdemos as melhores oportunidades para exportar esse excedente
que foi quando os produtores pediram a CACEX as 100.0001 em maio ou junho pp.
Naquela ocasião o preço do algodão no mercado internacional era de
cerca de 70 cents por libra peso e hoje esse mesmo algodão não vale 55 cents.
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Hoje para obtermos a mesma quantidade de dólares precisamos exportar
muito mais algodão do que em maio ou junho. É de se indagar, se os responsáveis por esse enorme prejuízo causado a Nação serão punidos? O erro ê
próprio da criatura humana. Mas a sua persistência estã, na melhor das hipóteses, demonstrando incompetência e a incompetência na administração da
coisa pública é inaceitável.
Hoje o próprio GoVerno reconhece que o excedente exportável é maior
do que a quantidade que se estã pretendendo exportar. Infelizmente esse reconhecimento vem com bastante atraso e com irreparáveis prejuízos para os
produtores e para a Nação.
Porque esse comportamento em relação ao produtor? Qual a sua responsabilidade diante da recessão que aí está e da qual ele é vítima?
Qual a sua responsabilidade se o consumo interno de pluma deverã cair
esta ano em cerca de lOO.OOOt em relação ao ano passado?
Qual a sua culpa se a indústria sempre muito bem informada, e influenciando nos centros de decisão reduziu os seus estoques avaliados no início do
ano em lOO.OOOt para os amazéns dos maquinistas e cooperativas, só adquirido matériaMpríma para um consUmo de no mâximo 30 dias?
Em conseqüência dessa situação é que hoje o algodão estã cotado no
mercado interno a preços que estão abaixo da paridade dos preços mínimos
aprovados para a próxima safra e mais, esses preços estão também abaixo dos
do mercado internacional. Quem quiser importar uma arroba de algodão pagará hoje, posto fábrica, cerca de Cr$ 2.900,00 com pagamento antecipado,
enquanto no mercado interno o preço está a Cr$ 2.300,00 a arroba mais o
ICM, o mais baixo dos últimos 7 anos.
É diante desse quadro desalentador que poderá, se providências imediatas não forem tomadas, transformar esse país em importador de algodão para
o seu próprio consumo. E por essa razão e ainda face ao tratamento sempre
discrimüiãtórTõ- que os-prOdutores vêm recebendo por parte dos ministros da
ãrea econômica que apelamos ao ilustre Senhor Presidente da República,
afim de que com a sua autoridade dê aos produtores a consideração e orespeito que eles merecem.
Eles estão sendo vítimas de uma trama que tem corno objetivo arrancar
de suas mãos o testante de sua safra a preços que, conforme afirmamos estão
abaixo do míni~o.
E quando os produtores estão no aguardo das medidas prometidas para
viabilizar a exportação o Ministério da Fazenda, por sinal o responsável pela
concretização dessas medidas, estranhamente encaminha um telex a CFP,
que é suborinada ao Ministério da Agricultura no 'Sentido de não se conceder
prorrogação de prazo para pagamento dos EGF's de algodão.
Antes de se viabilizar a exportação que ele mesmo entendeu indispensável ao saneamento do mercado~ ele manda pressionar os produtores, que desesperados terão que entregar o seu produto ao Governo ou às indústrias pelos preços que elas quiserem pagar. Tal procedimento não se identifica com as
afirmações que entendemos sinceras do Senhor Presidente João Figueiredo,
com relação à agricultura, e por essa razão estamos apelando para Vossa Excelência
O mínimo-que o Ministério teria que fazer se realmente desejasse defender o produtor, seria prorrogar os vencimentos dos EGF's até a concretização das medidas que viabilizarão as exportações o que depende dele próprio. E em seguida dar aos produtores, através das suas cooperativas, um prazo razoãvel para exportarem esse algodão.
Qualquer procedimen~o contrário a esse estará com toda justiça levantando sérias suspeitas contra quem as determinou.
Atenciosamente.
lgnácio Mammana Netto, Diretor Presidente.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 29-I0-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr .

Presid~ente, Srs. Senadores:

Não se pode conceber continuem os servidores públicos civis a suportar
esse aviltamento que aí está com relação aos seus vencimentos.
O Estado-Patrão permanece insensível às dificuldades por que passam os
servidores públicos, já completamente sem condições de sobrevivência, em
sua grande maioria. Nem abonos, nem reajustes, nem 139 salário, nada é oferecido ao servidor estatutário corno se a inflação, o custo de vida, com todas
as suas irriplicações não o afetassem.
O orçamento doméstico do servidor público de há muito estã em déficit,
e o Governo faz vista grossa a esse fato tão palpável. Próximo ano irâ o Governo reajustar os vencimentos dos servidores como o faz sempre: a níveis
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nada condizentes com a realidade e ainda oferecendo esse reajuste por etapas.
Simplesmente draconiana essa posição do Estado com relação aos seus funcionãrios.
A propósito, os jornais de hoje divulgam qUe o Governo já esta-ria pensando em fixar o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos civis, para
1982 na base de 96%, tendo em vista a desvalorização da moeda. Mas, desde
logo se adianta que 40% seriam concedidos em janeiro e o restante somente
em maio, o que significa que quando se chegar em maio já o aumento de janeiro terâ sido absorvido totalmente pela inflação.
Enquanto o Governo obriga ao setor privado reajustes dos salãrios de
seus empregados, semestralmente e a índices do INPC, ao seu empregado, ao
servidor público _civil, dá-lhe aumento anual e parcelado e a percentuais completamente irreais.
É fato mais do que comprovado a diferença gritante, em termos percentuais, entre os reajustes que o Governo obriga ao setor privado conceder a
seus empregados e os concedidos pelo Estado-Patrão aos seus servidores. Somente para exemplificar e tomando dados fornecidos pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos, nota-se que, enquanto a variação do salário míniiTlá-ati_ngiu a um percentual de 97,38, a variação
do salário do servidor público civil chegou apenas a 56,25 por cento. Não há,
com essa comparação que estamos fazendo, a mínima intenção, evidentemente, de considerar a situação dos que recebem salário minimo como satisfatória que seja. O salário mínimo do trabalhador, se me permitem dizê-lo, é até
inconstitUcional, se nos ativermos ao que preceitua a Constituição com relação ao salárlo mínimo. Mas, não estamos comparando e sim procurando
demonstrar a insensibilidade do Governo com relação aos seus servidores.
A perda acumulada do salário_do servidor público civil, no Brasil, em relação ao salário mínimo deve atingir, sem medo de errarmos, a quase 200 por
cento. Sim, porque desde 1968, conforme demonstram as estatísticas do
DIEESE, a variação do salário mínimo vem minimizando os vencimetnos do
estatutário em progressão geométrica.
Toda a política salarial com relação aos_ servidores públicos civis tem que
ser profundamente alterada. Enquanto criain-se pequenos grupos privilegiados dentro do serviço público, a grande maioria dos estatutários sofre toda a
sorte de privações. Hoje, vê-se servidores, com 30 ou mais anos de serviço
público, com os seus vencimentos pratii::mante idênticos aos recém-admitidos
e, normalmente, admissões sob o regime da CLT, régias admissões. Gera-se,
então, um completo desestimulo àquele que praticamente deu sua existência
ao Estado-Patrão.
O Sr. Gábriel Hermes- Permite V. Ex" um ~parte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -Ouço, com muita honra, o nobre Senador Gabriel Hermes.
O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador Humberto Lucena, eu louvo V.
Ex• Quando se fala em salário mín'írllo dentro do nosso País, até sentimos assim como um calafrio. E o mínimo necessário p3.ra que um homem não morra de fome com a sua família. Quando se falar em salário mínimo para servidores públicos, então, ou seja, para o patrão maior, que é o -Estado, é alguma
coisa que não devia existir. Precisamos pagar o salário justo. Sabemos das dificuldades do nosso País, sabemos das necessidades do Governo, de recursos
para atender a essas obras de infra-estrutura, tão essenciais. Mas, uma coisa
nós sabemos: o primeiro-e o priricipãl elemento a merecer o nosso apoio, a
merecer os nossos cuidados, de nós, parlamentares, congressistas, e do Executivo deve ser o homem, o povo, o-cidadão, para que o cidadão possa realmente trabalhar tranqUilo, servir bem, como no caso do servidor público, ao seu
País, ao seu Estado e ao seu município. Fique certo V. Ex' de que somos da
Maioria, somos elementos que damos apoio ao nosso Governo, e que dizemos esta palavra com a maior sinceridade. Nós não vemos infelizmente com
simpatia, a expressão salário ffiínimo. Esperamos que um dia possamos dar o
salário justo: Mas, enquanto esse dia não chega, Srs. Senadores, é preciso que
as vozes se levantem como a de V. Ex• e mostrem que é preciso se dar o justo,
pelo menos o justo, não o necessário,-e nisso V. Ex• pode contar com a nossa
simpatia e o nosso apoio.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador. pelas suas palavras, que bem demonstram a procedência das minhas afirmações. V. Ex', que é um dos líderes empresariais de renome neste Pais,
sabe bem o que se tem feito no campo de política Social em termos de inovação, no sentido de obrigar as empresas privadas a darem uma melhor retribuição aos seus empregados. Está aí em vigor a nova lei de política salarial
que abriu espaço para o chamado reajuste semestral. Mas veja que incoerência gr'ttante: enquanto se exige taf procedimento das empresas privadas, o
chamado Estado-Patrão, em relação aos seus empregados, age de forma intei-

ramente diferente. Concede um reajus~e anual, muito abaixo dos índices inflacionários, que não" corresponde jamais ao Indice Nacional de Preços ao
.Consumidor, e assim mesmo dividido em duas etapas, que a ·princípio era
uma em janeiro e a outra em março: o ano passado passou a ser uma em janeiro e a outra em abril, e já estão dizendo que para o próximo ano será uma
em janeiro e a outra em maio. Daqui a pouco teremos uma em janeiro e outra
em dezembro. Então veja V. Ex' que é realmente um fato chocante para o
qual chamamos a atenção do Senado e da Nação.
É preciso que se proceda, e urgentemente, a um criterioso, humano estudo sobre a política salarial com relação ao servidor público civil. Sem poder
de reivindicar em bases mais contundentes, proibidos que estão inclusive de
sindicalizarem-se, a entrarem em greve, ficam jungidos a ditatorial regime,
que lhes é imposto pelo Governo, completamente indiferente a uma precaríssima posição que ocupa no caótico quadro econômico-financeiro que se atravessa neste País.
No momento em oue transcorreu mais uma data comemorativa do dia
do servidor público civil ontem, 28 de outubro, levamos nosso apoio às justas
reivindicações dos empregados do Estado-Pat'rào, reivindicações pelas quais
a União Nacional d.os Servidores Públicos Civis do Brasil vem lutando de há
muito e heroicamente.
O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex" um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA -Com muito prazer, nobre Senador
Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides- Queria exatamente destacar a frustação que
dominou a classe dos servidores públicos no transcurso da data que lhes é
consagrada e que ontem defluiu sem que o funcionalismo tivesse o seu Estatuto, que há tanto tempo vem sendo postulado e sem que no texto desse Estatuto esteja já definida a consignação daquelas reivindicações básicas a que V.
Ex• alude: a semestralidade na revisão salarial, a concessão do décimo terceiro salário e a unificação dos regímes estatutário e celetista. Teria sido realmente da maior significação se o Presidente Aureliano Chaves, no dia de ontem, houvesse assinado a mensagem encaminhando ao Congresso Nacional o
projeto do novo Estatuto que, pelo que se sabe, já foi elaborado há algum
tempo, pelo DASP, na gestão do Dr. José Carlos Freire. Portanto, quero levar também nesse aparte a manifestação da minha saudação à classe dos servidores pela passagem, ontem, do dia que lhe é consagrado e, ao mesmo tem~
po, reiterar apelo que já fiz em outra oportunidade para que essas reivindicações básicas sejam concretizadas e se transplantem para o bojo do novo Estatuto dos funcionários.
O SR. HUMBERTO LUCENA- O seu aparte, nobre Senador Mauro
Benevides, vem ao encontro do meu pronunciamento, porque V. Ex• expressa, nas suas palavras, a exata posição da bancada do PMDB e creio que dos
demais partidos de Oposição, nesta Casa do Congresso Nacional, em relação
às reivindicações dos servidores públicos civis. Quanto ao problema da extensão aos servidores públicos, dos dispositivos legais que disciplinam os reajustes semestrais, lembraria a V. Ex• e á Casa que há em tramitação no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional de iniciativa do nobre
Senador Affonso C amargo, que procura justamente assegurar aos servidores
públicos essa vantagem e aproveito a oportunidade para fazer um apelo aos
Srs. líderes e a todos os meus pares do Senado Federal para votarmos favoravelmente a esta proposição.
Concluo, Sr. Presidente:
Podemos sintetizar, pelo menos, as principais reivindicações dos servidores públicos e que são reposição salarial em face das variações do salário
m(nimo e do salário do servidor; reajsute semestral com base no INPC; aplicação do índice de produtividade do salário do servidor, proporcional às demais categorias de trabalhadores e 139 salário.
Esperamos encontrem guarída, por parte do Governo, os justos recla~
mos dos servidores públicos civis.
Era o que tínhamos a dizer. ( Afuito bem! Palmas.}
Trecho da Ata da 186' Sessão, realizada em 19 de outubro de 1981, que
se republica por haver saído com inversão de matéria (Pareceres nlls 978 e
979(81) no DCN- Seção l i - de 20-10-81, páginas 5587 a 55RR:

PARECER N• 978, DE 1981
Da Comissão de Saúde

Relator- Senador Almir Pinto
Mensagem do Poder Executivo trouxe à consideração do Congresso Nacional o texto do Protocolo Adicional ao Acordo da Previdência Social
Brasil-Espanha, firmado no dia 25 de abril de 1969.
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A exposição de motivos do Ministro das Relações Exteriores, que enca~
minhou a matéria ao Presidente da República, informa que o texto ora sub~
metido a este Õrgão Técnico do Senado Federal estenderá os benefícios da assistência médica aos nacionais brasileiros na Espanha e aos nacionais espa~
nhóis no Brasil.
O Protocolo consta de vinte e seis artigos e, na forma do art. T, será aplicável, no Brasil, à legislação do regime geral de Previdência Social INPS e ao
Programa de Assistência ao Trabalhador rural. Quanto à Previdência, abrangerá: I) à a:;sisténcia médica, farmacêutica, odontológica, ambulatorial e hospitai:.Ir: 2) à incapacidade de tr:.Ibalho temporário e permanente; 3) à invalidez, à velhice e ao tempo de serviço; 4) à natalidade e à morte; 5) ao acidente
do trabalho c doenças profissionais; 6) ao salário-família.
Na Espanh<.t, o Protocolo atenderá à legislação do regime geral da Previdên~ia Social (assistência médica, odontológica e farmacêutica de natureza
ambulatorial e hospitalar e incapacidade de trabalho transitória; à invalidez
provi:-.ória e permanente; à velhice e morte: à proteção familiar, exceto subsidio nupcial e acidentes do trabalho e doenças profissionais) e às legislações
dos regimes especiais pertinentes aos trabalhadores rurais, marítimõs, ferrOviários e empregados na mineração de carvão, bem como aos represe-ntantes
comerciais, artistas, autônomos, escritores, empregados domésticos, toureiros e trabalhadores civis cm estabelecimentos militares.
Nas Comissões e no Plenário da Câmara, a matéria mereceu aprovação,
nos tcrmo_s em que foi assinada.
A Comissão de Relações Exteriores desta Casa, entretanto, considerou inoportuna H redaçào da alínea 2, do artigo III, ressaltando, verbis:
"'Considerando que as ressalvas ao princfpio geral foram ex~
pressa e taxativamente enunciadas no corpo do tratado, não nos parece lícito admitir que as autoridades administrativas possam vir a
aditar outros casos segundo suas conveniências esporádicas. A nosso ver, o estatuído na citada alíena 2 implica numa autêntica delegação de competência vedada pelo texto da Carta Magna (art. 69, §
único). De resto, cumpre acrescentai" que ã faculdade que se pretende outorgar poderá, segundo o uso que dela seja feito, atentar contra o princípio da isonomia legal (art. 153, § 1'· da Constituição).
Por todos estes motivos, acreditamos que a referida alínea deve ser
objeto de reserva."
Diante desse posicionamento, a CoiTilssão de Relações Exteriores forma~
lizou Substitutivo que foi aprovado pelas Comissões de Constituição e Justiça
e de Legislação Social. vindo, agora, a este Órgão, para exame e definição.
Nenhuma dúvida ocorre, quanto à importância do Acordo sobre a Previdência Social~ firmado pelo Brasil com a Espanha. Ele preconiza a aplicação das legislações nacionais respectivas, a brasileiros que vivam na Espanha e a espanhóis qüe residam no Brasil, na condição de trabalhadores.
Todavia, a restrição levantada pela douta Comissão de Relações Exte~
riores deve ser mantida. Ela enfocou aspecto da maior importância, para a
questão, porquanto a liberação pretendida constituirá precedente perigoso.
Quanto ao mérito, nenhum óbice. O assunto jã foi amplamente examinado, ficando ressaltado que, do aspecto de atendimento previdenciãrio ao tra-
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balhador brasileiro, na Espanha, e do espanhol, no Brasil. é salutar o texto do
Protocolo.
Opimtmos. por conseguinte, pela aprovação do texto do Protocolo Adicional em referência, com a ressalva contida no Substitutivo apresentado pela
Comissfto de Relações Exteriores.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1981.- Jaison Barreto, Presidente
- Abuir Pinto, Relator- Henrique Santillo- Adalberto Sena- João Calmon.

PARF.C"F.R No 979, DE 19&1
Du Comissão de Legislação Social

Relator: Senador Nelson Carneiro
Com a Mensagem n9 123, de 1980, o Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional, na conformidade do que dispõe-o artigo 44, inciso I, da Carta Magna, o texto do Protocolo Adicional ao
Acordo de Previdência Social Brasil-Espanha, de 25 de abril de 1969, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, em Brasília, a 5 de março de 1980.
A Exposição de Motivos anexa, originária da Chancelaria Nacional, esclarece que o ato internacional em apreço visa .. estender os benefícios da assistência médica aos nacionais brasileiros na Espanha e aos nacionais espanhóis no Brasil".
No que pertine a esta Comissão examinar, cumpre, de plano, deixar pa·
tente que as autoridades administrativas dos dois Estados pretendem, com o
instrumento ora examinado, ampliar substancialmente o campo de abrangência da cooperação bilaterial no setor previdenciário. No primeiro órgão técnico chamado a opinar sobre o assunto foi devidamente enunciado o rol de benefícios dos quais espanhóis e brasileiros passarãO a se beneficiar bem como
as categorias abrangidas. Também se exam_inou, ali, o respeito ao princípio
da reciprocidade de tratamento e entendeu-se que estava a merecer reserva o
preceitu;.tdo no item 2, do artigo III, por incorporar a aludida norma delegação de competência Vedada pela Constituição.
Estatui o artigo IV do ajuste que as prestações previdenciãrias, cujo di~
reito tenha sido adquirido, permanecerão invioláveis, mesmo que o trabalhador se transfira permuncTite ou temporariamente do País. No que tange ao
cômputo dos prazos mínimos de vínculo securitário, reza o artigo VI que eles
devem ser cumpridos de acordo com as legislações nacionais pertínentes.
No que concerne ao cálculo das prestações, dispõem os artigos VHI c IX
sobre os critérios a sere~1 adotados quandq houve períodos de vinculação a
entidades diversas. Quanto a este particular, o ajuste consagra o salutar
princípio da repartiçUo de ónus, segundo o tempo de serviço prestado.
Os dispositivos subseqüentes fixam, de maneira eqUitativa e equânime,
os encargos acometidos a cada um dos Estados, nada havendo que possa ser
oposto à orientação adotada.
Ante o exposto e considerando tratar-se de medida de amplo alcance social, opinamos pela aprovação do texto, na forma do Substitutivo apresentado pela douta Comissão de Relações Exteriores.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1981.- Raimundo Parente, Presidente- Nelson Carneiro, Relator- Arno Damiani- Franco MontoroJaison Barreto - Gabriel Hermes.
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Vice-Presidente: Agenor Maria

PMDB
I. Mauro Benevides
2. Roberto Saturnino
3. Pedro Simon
4. Teotônio Vilc:la
4. Franco Montoro

(CM)

5939

COMPOSIÇÃO

Presidente: Franco Montoro
Vice-Presidente: Gabriel Hermes
Tittllrires

Sábado 31

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL!Se<ào 11)

I.
2.
3.
4.

Raimundo Parente
Aderba[ Jurema
Lourival Baptista
Moacyr Dalla

1. Agenor Maria

Suplentes
PDS
L Helvídio Nunes
2. Bernardi.lo Viana
3. José Gui. ·mard

PMDB
I. Lázaro Barboza

2. Humberto Lucena

PMDB
1. Leite Chaves
2. Pedro Simon
], Róberto Saturnino

I. Gastão Müller

PP
l. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Clâudio de Britp - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das C~missões- Ramal 3121

5940

Outubro de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sc<ào II)

Sábado 31

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

PMDB

I. Evandro Carreira
2. Lázaro Barboza

B) SERVIÇo DE" COMISSOES MISTAS
Chefe: AI~ de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
- Andar Térreo ~ 21 1~3507
Assistentes: Helena Isoard Accauhy - 211-:3510
Mauro Lopes de Sâ- 211-:3509
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503
Maria de Lourdes Sampaio- 211-:3503
João Hélio Carvalho Rocha- 211-3520

I. Orestes Quércia

::OMPOSIÇÃO
~residente: Vicente VuoiÔ

Vicc-Presidcnte: Benedito Ferreira
Titulares

PP
I. Alberto Silva

1. Affonso Camargo

Suplentes

C) SERVIÇO-DE COMISSÕES ESPECIAIS EDEIN-

PDS
1. VicentcVuolo

AS&istente: Marcelino dos Santos Camcllo -

l. LomantoJúnior
2. Luiz Cavalcante
3. Amarai Peixoto

2. Benedito Ferreira
3. Aloysio Chaves
4. Milton Cabral

QU~RITO

Ramal 3498

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Lpcal: 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 COMISSOES PERMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIOES ORDINÁRIAS DAS
COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÀO

ASSISTENTE

Horas

Comissões

10:00

CAR

Sala da COmissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13024

11:00

CA

Sala da ComiSsão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3378

Horas

GUILHERME

10:00

CEC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3546

SERGIO

SERGIO

10:00

CF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ram:al4323

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
CLÁUDIO

11:00

CM

Sala da Comissilo, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3122

GONÇALVES

11:00

CT

Sala d4 Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3130

MARCELINO

14:00

CR

Sala da Comissio, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

FÁTIMA

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 Comisslo, 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 AlexandrC Costa
Ramal3121

09:00

09:30

10:00

ASSISTENTE

Comissões

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÀO

LOCAL DA REUNIÀO
Horas

LEOA

LUIZ
CLÁUDIO

