


• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVII- N• 053 l'ERÇA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 1982 BRAS(LIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inCiso'!, da Constituição, e eu, Jarbas Passari
nho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 25, DE 1982 

Aprova o texto do Acordo sobre o Comércio de Pr.odutos Têxteis, celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e a Comunidade Econômica Européia, em Bruxelas, a 23 de janeiro de 1980_ 

Art. I• É aprovado o texto do Acordo sobre o Comércio de Produtos Têxteis, ce.lebrado entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e a Comunidade Econômica Européia, em Bruxelas, a 23 de janeiro de 1980. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de abril de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

ACORDO 
ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

E A COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPÉIA 
SOBRE O COMÉRCIO DE PRODUTOS TEXTEIS 

O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, de uma 
Parte, e 
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROP!':IAS, de outra Parte 

Desejosos de promover, com vistas a uma cooperação permanente e em 
condições de proporcionar toda a segurança ao comércio, o desenvolvimento 
ordenado e eqüitativO do comércio, de produtos têxteis-entre áComunid.ad.e 
Econômica Européia (a seguir designada como a "Comunidade") e _o Brasil, 

Decididos a tomar em devida conta os_ graves problemas econômicoS e 
sociais que presentemente afectam a indús_tria fêXtil, tanto nos países impor
tadores quanto nos países exportadores, e particularmente, a eliminar os ris
cos reais da perturbação do mercado comunitário e do comércio" de têxteis do_ 
Brasil, 

Considerando o Acordo sobre o comérciq j_nternacíonal de têxteis (a
diante mencionado como Acordo de Genebra) e especialmente o seu Artigo 49, 
assim como as condições previstas pelo Protocolo que prorroga o menciona
do Acordo, juntamente com as conclusões adotadas_ em 14 de dezembro de 
1977 pelo Comitê de Têxteis (L/4616). 

Decidiram concluir o presente Acordo e para esse fiJn designaram como 
plenipotenciários: 
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO.BRASIL: 

Luiz A. P. SOUTO MAIOR, 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário, 
Chefe da Missão da República Federativa do Brasil 
cerca das Comunidades Européias; 

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS: 
TRÂN Van Thinh, 
Representante especial de Comissão das Comunidades Européias para 

as negociações sobre os produtos têxteis; 

QUE CONVENCIONARAM O SEGUINTE: 
SEÇÃO l: 

Disposições Comerciais 

ARTIGO i' 

l. AS-párte::freConhecem e c_onfirmam que, sob reserva das-disposições 
deste acordo e sem prejuízo dos direitos e obrigações decorrentes do Acordo 
Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Cõtn.érdo-(GATT}, a gestão do seu comér
ciorecíprOco de produtos têxteis-se-rá regída pelas disposições do Acoido de 
GéiU:bra:- - - -- -- --

2. No que diz respeito aos produtos abrangidos pelo presente Acordo, 
a Comunidade se compromete a não introduzir restrições quantitativas com 
base nas disposições do Artigo XIX do GATT ou do Artigo 3 do Acordo de 
Genebra. 

3. São proibidas medidas de efeito equivalente a restrições quantitatl~
vas à importação pela Comunidade dos produtos abrangidos pelo presente 
Acordo. 

ARTIGO 2' 

1. "O presente Acordo aplicar-se-=á ao comércio de produtos têxteis de 
algodão, lã e fibras síntéticas oríginârios do Brasil e constantes da lista do 
Anexo I. 

2. A designação e identificação dos produtos abrangidos por este Acor
do serão baseadas na nomenclatura da Tarifa A!l~aneira Comum e na No
menclatura das Mercadorias para as Estatísticas do Comércio Exterior da 
Comunidade e do comércio entre Estados membros (NIMEXE). 

3. A origem dos produtos abrangidos pelo presente Acordo será deter
minada em conformidade com as disposições em vigor na Comunidade. 

Os procedimentos para o controle da origem dos produtos acima referi
dos são definidos no Protocolo A. 
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ARTIGO 3• 

O Brasil c.oncorda em limitar, para cada ano civil, as suas exportações 
para a Comunidade dos produtos mencionados no anexo II até os limites ne!e 
estabelecidos. 

As exportações de produtos têxteis enumerados no Anexo II estarão su
jeitas ao sistema de duplo controle especificado no Protocolo A. 

ARTIGO 49 

I. As importações pela Comunidade de produtos têxteis cobertos pe!o 
presente Acordo destinados à reexportação da comuriidade, no estado em 
que se encontram ou após beneficiamento, não ficarão sujeíias aos limites 
quantitativos estabelecidos no Anexo II, desde que sejam declarados como 
tais nos termos do sistema administrativo de controle em vigor para esse efei
to na Comunidade. 

Contudo, a liberação para uso no mercado da comunidade dos produtos 
importados nas condições assim referidas estará sujeita â apresentação de 
urna licença de exportação emitida pelas autoridades brasileiras. e de prova 
de origem em conformidade com as disposições do Protocolo A. 

2. · Sempre que as autoridades com-petentes da comunidade verificarem 
que produtos têxteis importados foram deduzidos dos limites quantitativos 
estabelecidos pelo presente Acordo, mas em seguida reexportados para fora 
da Comunidade, as referidas autoridades informarão as autoridades brasilei
ras. dentro de quatro semanas, as quantidades em causa e aut_ociz.arão a im
portação de quantidades idênticas de produtos da mesma categoria, sem de
dução do limite quantitativo fixado no Anexo II para o ano em curso ou para 
o ano seguinte. 

ARTIGO 5• 

I. Durante a vigência do Acordo, será autorizada a utilização antecipa
da de uma parte do limite quantitativo estabelecido para o ano seguinte, para 
cada categoria de produtos, até ao máximo de 5% do limite quantitativo para 
o ano em curso. 

Os montantes concedidos em antecipação serão deduzidos dos corres
pondentes limites quantitativos estabelecidas para o anõ seguinte. 

2. O transporte carry-o"·er de montantes não utilizados no decurso de 
um ano de aplicação do Acordo para o correspondente limite quantitativo do 
ano seguinte será autorizado até ao máximo 5% do limite quantitativo do ano 
em curso. 

3. As transferências para as categorias do Grupo I não poderão ser fei
tas de nenhuma outra categoria, excetuados os :5eguintes casos: 

-as transferências entre as categorias l, 2 e 3 serão autorizadas até o 
máximo de 5% do limite quantitativo fixado para a categoria para a qua! a 
transferência é feita, com a reserva, porém, de que, no caso dos produtos da 
categoria l, as Partes reconhecerão que o limite quantitativo definido no 
Anexo II para esta última categoria cOmpreende já essa transferêricia de 5%; 

-as transferências entre as categorias 4, 5, 6, 7 e 8 serão autorizadas até 
o máximo de 5% do limite quantitativo estabCiecido para a categoria para a 
qual a transferência é feita. 

As transferências para quaisquer categorias dos grupos II, III, IV e V po
derão ser feitas a partir de uma ou mais categorias dos grupos I, II, III, IV e V 
até o máximo de 5% do limite quantitativo estabelecidO para a catCgoria para 
a qual a transferência é feita. 

4. O quadro das equivalências aplicáveis às transferências acima referi
das consta do anexo I ao presente Acordo. 

5. O aumento verificado numa categoria de produtos,_ resultante da 
aplicação cumulativa das disposições dos Parágrafos I, 2 e 3, não poderá ex
ceder 15% em cada ano do Acordo. 

6. O recurso às disposições do_s parágrafos 1, 2 e 3 será objeto de notifi
cação prévia pelas autoridades brasileiras. 

ARTIGO 6' 

1. Os produtos têxteis expõrtadcis, não mencionados no Anexo II ao 
presente Acordo, poderão ser submetidos a limites quantitativos fixados pe!o 
Brasil, nas condições estipuladas nos parágrafos seguin!_es. _ _ 

2._- -Se a Comunidade verificar, no quadro do sistema de contro~e admi
nistrativo em vigor, que o nível dãs in1POrtações de produtos originários do 
Brasil, de determinada categoria não mencionada no An~o II, excede as se
guinte percentagens das importações totais da Comunidade, no ano prece
dente, de produtos daquela categoria: 

-para categorias de produtos do Grupo 1: 0,2% 
-para categorias de produtos do Grupo 11: 1,5% 
-para categorias de produtos dos Grupos III, IV ou V: 5% 
A comunidade poderá pedir a realização de consultas em conformidade 

com as disposições do Artigo 129 do presente Acordo, a fim de chegar a um 

acordo quanto ao nível de limitação apropriado para os produtos de tal cate
goria. 

3. Enquanto não se chegar a uma solução mutuamente satisfatória, o 
Brasil se comprometerá a suspender ou limitar, a partir da data de notificação 
do pedido de consulta, ao nível indicado pela Comunidade na mencionada 
notificação, as exportações de produtos pertencentes à categoria mencionada 
para a Comunidade ou para a região ou regiões do mercado da Comunidade 
por esta especificadas. 

A Comunidade autorizará a importação dos produtos da mencionada 
categoria embarcados do Brasil antes da data de apresentação do pedido de 
consulta. 

4. Se as partes não puderem, no decurso das consultas, chegar a uma 
solução satisfatória deriiiô dO Pef-íodO- especificado no Artigo 129 do presente 
Acordo, a Comunidade terã o direito de introduzir um limite quantitativo a 
um nível anual não inferior àquele alcançado pelas importações de produtos 
da categoria em questão e referido_ na notificação do pedido de consulta. 

O limite assim fixado será revisto para maior, após consultas segundo o 
proceSso previsto no Artigo 129, a fim de cumprir as condições estabelecidas 
no pa·rágrafo 2, caso a evolução das importações totais pela Comunidade do 
produto em questão o torne necessário. 

5. Os limites introduzidos nos termos do parãgrafo 2 ou do parãgrafo 4 
não poderão, em qualquer caso, ser inferiores ao nível das importações de 
1976 dos produtos daquela categoria originários do Brasil. 

6. Limites qll:antitativos poderão ser estabelecidos igualmente pela Co
munidade numa base regional, em conformidade com as disposições do Pro
tocolo B. 

7. A taxa de crescimento anual para os limites quantitativos introduzi
dos nos termos do presente Artigo será determinada em conformidade com as 
disposições do Protocolo C. 

8. As disposições do presente Artigo não se aplicarão no caso de as per
c~ntagens_especificadas no parágrafo 2 terem sido atingidas por uma dimi
nuição do total de importações na Comuriidade e não como conseqUência de 
um àumento nas exPOrtações de produtos originários do Brasil. 

9~ No caso de aplicação do disposto nos parágrafos 2 ou 4, o Brasit se 
compromete a emitir licenças de exportação para os produtos abrangidos pe
los contratos cop.cluídos antes da_ introdução do limite quantitativo, até o li
mite quantitativo estabelecido para o ano em curso. 

10. Para a aplicação das disposições do parágrafo 2, a Cori:mnidade se 
compromete a fornecer às autoridades brasileiras, antes de 31 de março de 
cada ano, as estatísticas do ano anterior, relativas às importações de todos os 
produtos têxteis abrangidos pelo presente Acordo, discriminadas por país 
fornecedor e por Estado membro da Comunidade. 

II. As disposições do presente Acordo referentes às exportações de 
produt.os sujeitos a limites quantitativos estabelecidos no Anexo II serão tam
bém aplicadas aos produtos para os quais sejam fixados limites quantitativos 
em virtude do presente Artigo. 

SEÇÃO II 

Gestão do Acordo 

ARTIGO 7• 

1. O Brasil se compromete a fornecer à Comunidade informações es
tatísticas exatas sobre todos os certificados de exportação emitidos pelas au
toridades brasileiras para todas as categorias de produtos têxteis sujeitos aos 
limites quantitativOs fixados no Anexo II. 

2. A Coinuriidade transmitirá, do mesmo modo, às autoridades brasi
leiras informações estatísticas exatas sobre as autorizações ou documentos de 
importação emitidos pelas autoridades da Comunidade, bem como estatísti
cas de importação de produtos abrangidos pelo sistema de controle adminis
trativo no Artigo 69, parágrafo 2. 

3. As informações acima referidas serão, para todas as categorias de 
produtos, transmitidas antes do fim do segundo mês seguinte ao trimestre ao 
qual as estatísticas se referem. 

4. Se, da análise da troca de informações, se verificar que existem dife~ 
renças slgnific3livas eÍ1tre as estatísticas de exportações e as de importações, 
poderão realizar-se consultas em conformidade com o disposto no Artigo 129 
do presente Acordo. 

ARTIGO 8• 

Qualquer alteração da Tarifa Aduaneira Comum ou da NIMEXE, feita 
em conformidade com as disposições em vigor na Comunidade, que afete as 
categorias dos produtos abrangidos pelo presente Acordo_, ou qualquer deci
são Sobre a classificação dos produtos~ não poderão ter como efeito reduzir 
qualquer limite quantitativo fixado no Anexo II. 

-~ 



\ 

Maiode1982 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Terça-feira 4 1323 

ARTIGO 9• 

O Brasil se esforçará para assegurar que as exportações de produtos têx
teis sujeitas a limites quantitativas sejam espaçadas tão regularmente quanto 
possível ao longo do ano, embora tendo em conta, particularmente, fatores 
sazonais. 

Contudo, se houver recurso às disposições do Artigo 159, parágrafo 3, os 
limites quantitativos estabelecidOs riO AneXo II sedo reduzidoS proj:>Orcional
mente. 

ARTIGO 10• 

I. As porções dos limiteS quantitativos fixados no Anexo II, não ufili
zadas num Estado membro da Comunidade, poderão ser atribuídas a outro 
Estado membro, em conformidade com as disposições em vigor na Comuni- -
dade. A Comunidade se compromete a responder, num prazo de quatro se
manas, a qualquer pedido feito pelo Brasil para tal redistribuição. Qualquer 
nova redistribuição assim efetUada não ficará suJeita aos Iirriítes fixados nas 
disposições de flexibilidade constantes no ArtigO 59 dà presente ACordo. 

2. No caso de se tornarem necessários fornecimentos adicionais para 
uma dada região da Comunidade, esta pode autorizar a importação de quan
tidades superiores às lixadas no Anexo II, quando as medidas tomadas em 
conformidade com o parágrafo l deste Artigo forem insufi~i~rtfes para CObrir
essas necessidades. 

ARTIGO 11• 

l. O Brasil e a Comunidade se comprometem a evitar qualquer discri- . 
mi nação no forn-ecimento, respectivamente, de Certificados .de exportação e 
de autorizaç;ões ou documentos de importação. -

2. Na aplicação do presente Acordo, as Partes Contratantes tomarão 
as disposições necessáriaS para manter as práticas e correntes comerciais tra
dicionais entre a Comunidade e o Brasil. 

3. Se uma das partes verificar que a aplicação do presente Acordo per
turba as relações comerciais existentes entre im_t)O"rtadores na Comunidade e 
fornecedores do Brasil, serão imediatamente inkíã.âisCo.nsU.ltas, nos ierrrios 
especificadOs no Artigo 12 do-presente AcordO, Cori1 viSfa a i'erilediar esta Si
tuação. 

ARTIGO J29 

1. Os procedimentos especiais de-consulta- refiríâOS ri.O presente Acor-
do são regidos pelas seguintes disposições: -· - --

- qualquer pedido de consulta será notificado por escrito à outra parte; 
- o pedido de consulta será seguido, dentro de um período razoável e, 

em qualquer caso, dentro dos quinze dias seguintes à _notificação, por uma 
apresentação das razões e circunstâncias que, na ·opíriião da pa"rte interessada, 
justificam tal pedido; 

- as partes iniciarão as consultas, no máxiino, dentro de um mês a con~ 
tarda notificação do pedido, com vistas a chegar, no máximo dentro do praM 
zo de um mês, a um acordo ou a uma conclusão mutuamente aceit!Vel. 

2. Se necessário, a pedido de uma das Partes e em conformidade com as 
disposições do Acordo de Genebra, serão realízadas consultas sobre quais~ 
quer problemas derivados da_aplicação do presente Acordo. Quaisquer con~ 
sul tas iniciadas nos termos do presente Artigo serão efetuadas pelas duas Par
tes num espírito de cooperação e com o desejO de conciliar as divergências 
existentes entre elas. 

SEÇÃO III 

Disposições transitórias e finais 

ARTIGO 13• 

Em derrogação aos Artigos 29 e 89 do Protocolo A, a Comunidade se 
compromete a emitir· au-tOrizações ou documentos de importação, sem apre
sentação de uma licença de exportação ou certificado de origem, conforme· o 
modelo descrito no mencionado Artigo 89, para os produtos· origiriârios do 
Brasil sujeitos a limites cjuarititativos nos termOs do presente AcOrdo, desde 
que esses produtos, embarcados no período de }9 de janeiro de 1978 a 31 de 
março de 1978, não excedam 40% dos limites. quantitativOs correSpoi"lâente. 
Esse período poderá ser prorrogado por comum acordo entre as Partes, em 
conformidade com as disposições do Artigo 12 do presente Acordo. 

A Comunidade fornecerá, sem d_emora, às autoridades brasileiras infor
mações ·estatísticas exatas sobre as autorizações ou documentos de impor
taçJ.o emitidos nos termos do presente Artigo; as referidas autoridades dedu
zirão os montantes. correspondentes dos limites quantitativos· fixados no Ane
xo II para os produtos em causa para 1978. 

.ARTIGO 14'. 

O presente Acordo se aplica, por um lado, aos t~rritór~os onde.o Tra_tado 
que institui a Comunidade Económica Européia é a~licável, nas condições 
previstas nesse Tratado, e, por outro lado, ao território do BrasiL 

ARTIGO 15• 

1. O presente Acordo entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte 
à data na qual as Partes Contratantes se tenham notificado do cumprimento 
das formalidades necessárias para esse fim. O Acordo será aplicável até 31 de 
dezembro de 1982. . 

2. O pre..;;~nte Acordo se aplicará a partir de li' de janeiro de 1978. 
3 .. Cada uma das Partes poderá, _em qualquer tempo, propor a modifi

cação do presente Acordo-·ou denunciá-lo, mediante. notificação à outra Parte 
com uma ar.tecedência de, pelo menos, noventa dias. Neste caso, o Acordo 
terminará no finl do período da notificação. 

4. Os Anexos e os. Protocolos apensos ao presente Acordo, bem como 
as trocas de cartas, são partes integrantes do mes~o. 

ARTIGO 16• 

__ O presente Acordo é redigido em dois exemplares, nos idiomas portu~ 
guês, alemão, dinamarquês, francês, holandês, inglês e italiano, cada um dos 
textos fazendo igualmente fé. 

EM FÉ DO QUE os plenipotenciários assinaram o preseilte AcordO: 
TIL BEKRAEFTELSE HERAF har underteg,nede befuldmagtigede un· 

derskrevet denne aftale. 
ZU URK UND DESSEN haben die unterzeichneten Bevol!machtigten 

ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. 
lN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have sig· 

ned this Agreement. 
EN FOI DE QUOI, les plénipotentíaires soussígnés ont appos·é !eurs sig

natures au bas du présent accord. 
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscrfttí hanno apposto le !oro 

firme in calce al presente accordo. 
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun 

handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. 
Feito em Bruxelas, aos vinte e três de Janeiro de mil novecentos e oiten-

ta. 
Udfardiget i Brux.elles, den treogtyvendejanuar nitten hundrede og firs. 
Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzígsten Januar neunzehn-

hundertachtzig, -
Done at Brussels on the twenty-third day of January in the year one 

thousand nine hundred and aighty. 
Fait à Bruxefles, le vingHrois janvier mil ne~J cent quatre~ving"ts. 
Fatto a Bruxelles, addí" ventitré gennaio millenovecento-otanta. 
Gedaan te Brussel, de drieentwintig januari negentienhonderd tachtig. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil 
For regeringen for den Foderativ_e Republik Brasilien 
Für die Regierung der Foderativén Republik Brasilien 
For the Gõvernment of the FederatiYe Republic of Brazil 
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Bresil 
Per il Governo della Regubblíça federale de! Brasile 
Voor de Regering van de Federatieve Republiek Brazilie 

(Luiz Augusto Pereira Souto Mawr) 
Pelo Conselho das Com-unidades Europeias 
For Radet for De europaiske Fallesskaber 
Für den Rat der Europaischen Gemeinschaften 
For the Council of the European Communities 
Pour le Cansei! des Communautés européennes 
Pe·r H Consiglio delle Comunità Europee 
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen 

(Tran Van Tinh) 
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ANEXO I 

Cli:UPO I 

C•hsor!a D~d&n•çlo d.&a ;urcador!aa Código- NIMEXE Equ!Tal!.:;u:i.a.• 
':!!!• 1978 

Unid&du /kg grÁ>.n1dadc 

1 I"ioa de &lt;odão cão condiciona.éoa pa.ra. 55.05-13 
TenM & va.-ejo 55.05-19 

55.05-21 
55.05-25 
55.05-27 
55.05-29 
55.05-33 
55.05-!5 
55.05-37 
55.05-41 
55.05-45 
55.05-46 
55,05-48 
55.05~52 
55.05-58 
55.05-61 
55.05-65 
55.05-67 
55 .0?-69 
55.05-72 
55.05-78 
55.05-92 
55.05-98 

~ Teoidoa d• a.le;od.Io, 00111 exclt:~.alo doa teci- 55.09-01 55.09-02 
do• •t~ ponto d• @LZ.• 1 de ta.roo, de r1 ta•, 55.09-03 55.C9-04 
de pt~l1Íc1a., de Crooo, 4• ttJ.le • de au,l.haa 55.09-05 55.09-11 
!i:xs• 55.09-12 55.09-13 

55.09-14 55.09-15 
55.09-16 55.09-17 
55.09-19 55,09-21 
55.09-29 55.09-31 
55.09-33 %.09-35 
55.09-37 55.09-38 
55.09-39 55.09-41 
55.09'-49 55.09-51 
55.09-52 55.09-53 
55.09-54 55.09-55 
55.09-55 55.09-57 
55.09-59 55.09-61 
55.09-53 55.09-64 
55.09-65 55.09-65 
55.09-67 55.09-68 
55.09-59 55.09-7P 
55.09-71 55.09-72 
55.09-73 55,09-74 
55.09-76 55.09-77 
55.09-78 55.09-81 
55.09-82 55.09-83 
55.09-84 55,09-86 
55.09-87 55.09-92 
55.09-93. 55.09-97 

a) E:xceto crúa ou alvejados 55.09-03 55.09-04 - 55.09-05 55 .09-Õ1 
55.09-52 55.09-53 
55.09-54 55.09-55 
55.09-56 55.09-57 
55.09-59 55.09-61 
55.09-53 55.09-64 
55.09-65 . 55.09-56" 
55.09-57 55.09-1.0 
55.09-71 55.09-81 
55.09-82 55.09-63 
55.09-84 55.09-85 

r 
55.09--87 55 ;09-92 
55.09-93 55.09-97 
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Tecido• de fibra• thto!a alct,t!ca.a d••con
t!cu.aa, co:11 axclu11io doa d• !itaa, do pol'lf
a1a1 do tu=o, de frooo. 

a) EYcepto o:rúe ou &lnjadoa 

Cdd!go NlllE..X.!.. 
1978 

56.07-01 
56.07-04 
56.07-05 
56.07-07 
56.07-06 
56.07-11 
56.07-13 
56.07-H 
56.07-16 
56.07-17 
56.07-fE 
56.07-21 
56.07-23 
56.07-24 
56.07-25 
56.07-27 
56.07-25 
56.07C.J2 
56.07-33 
56.07-34 
56.07-36 

56.07-'-01 
56.07-05 
56.07-07 
56.07-0S 
56.07-13 
56.07-14 
56.07-16 
56.07-18 
56.07-21 
56.07-2-3-
56.07-26 
56.07-27 
56.07-28 
56.07-33 
56.07-34 
56.07-36 
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r;:";~Íd.a..da 

------+----------------~------r-----------~-------r------~ 
4 C&lll1sa.s, bluaaa, T-eh!rta, pulloTera, roupa. 60.04-01 

5 

6 

7 

8 

interior o a.rtigoa sim!laru, de malha.- não 60.04-05 
aláatica., sem bo:rra.eha, com exclullã:o do yoa- 60.04-13 
tuário para bóbéa, •• algodão ou tua tib:raa 60.,04-18 
thteia sintéticaa 60.,04-28 

a) T-sbirts, oto. 

b) Camisas e blus&a excoto T-ahirt• 

.Jerofr,f, pulloT•r•, •lip-oTora, oo:c.jnnto• de 
d:c.ae P•ç••• ca.rd1õ"'LlJ•, zu.lh& ou o.roc:h•t nZo 
~lí111tic:a, se• 'to:n·acba 

ca.lças o calç~~~~· d• tsoldo p!Lr& bomsc• • 
moços, •enbora•, 111oça• • c:r1a..nça• 

llb:HI&II • c:a..mh:eiroa, d• lll.al.h& ou de tocido, 
pa.:ra. aochoras, liOÇ&II • cr1e..!lç&• 

Ca.m..irr.a.a de tecido, p&ra. bom ena a aoçÔa 

60.04-29 
60,04-30 
60,04-41 
60.04-50 
60,04-58 

60.05...{)1 
60.05-27 
60.05-28 
60.05-29 
60.05~30 
60.05-33 
60.05-36 
60.05-37 
60.05"-)8 

61.01-62 
61,01-64 
61.01-66 
61 .01-72 
61.01-74 
61.01-76 
61.02--66 
61.02-68 
61 .02-72 

60.05-22 
60.05-23 
60.05-24 
60.05-25 
61.02-78 
61 ,02-82 
61 .02.:.84 

61 .03-11 
61.03-15 
61 .03-19 

6,48 154 

221 

568 

5,55 180 

4,60 217 
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CROUPE II 

~at.eg"Oria. Il••1gnaljj(O Ua aercadori&a C&.U,, NIUE;(I; ~u1Y&llne1aa 

n• 
1976 

t:ulidadell/kg grktd.ac!.• 

9 Tecido 4• algodlo, tipo pa.no •tttrao•l pa.coa 55.08-10 
para to1lette • pa..ra cosinh&, em tecido da 55.08-30 
a.!godlo, tipo •tD.r"Oo• 55.08-50 

55.08-80 
62.02-71 

---
h i LU'Ya.lll d~ I!UI.lb& nXo eliatica., ••• borra.oh&, 60.02-40 10,14 pr " impre:g:l&das ou r~T111atidaa oo• l11..51.t,rl.a. pli11-

tio• .,rtlfir.ial 

- . -· 
li i LuTou de m.a.lha l.'io eláat1ca., oem borra.oh.&, 60.02-50 24,6 pr 41 

--1·--··-~- ·····"·" 60,02-60 
60.02-70 
60,02-80 

~ leia.o., p .. ..S:e- -,; • artera.toa aemeLl-tG.!ltea, de ...,_ 60.03-11 24,3 .Pr 41 
lr .. não al •. .Jtica, aem. borra.cb..a., excéto llteia• 60.03-19 

! c ... cp),' da.• r::~.ra •enhora.a, dlll t!b=ae: a!ut<€t1oaa 60.03-!!5 
60.03-27 
60.03"30" 
60.03-90 

-
IJ c-~ .. -: .. 1" .. a.ra hOIIl&lla • moçoa, ocecaa para aenho... 60.04-17 17 57 

tt • :;:,:oçaa e c.:ria.nçaa, oxceto pa.ra b4'b'•• te 60.0~-27 
-·:...:.!~ n.i"o elástica, aea 'borra.cba.1 de.. al&l)dio 60.04-48 
ou '"" fibn. aintétioa 60.04-56 

14 A Ca.a:acoa d.:. teoidoa útpre&D&d.oll, reYIUit!doa 61.01-01 1,0 1.000 
ou et.••t-::toa para homa:c.a ou aoçoa 

HB Caaac~ea, capa.a da eh~ a outros call&Coa ou 61.01-41 0,72 1.}89 
ca.pa.s, nio coçreendidoa na ca.togori& 14 J., pa.- 61.01-·12 
ra. honena e aoçoa 61.01-44' 

61.01-46 
61.01-47 

15 ~ C.a.sa.coa do tecidos hpregua.doe, r•Yest.1doa 1 61.02-05 lo> "'' de tee1doa la.min.&doa, p&.rà 11enhora.s, moça.• 
• eria.nça.a 

15 b Caeacões, e;a.pall de ch"trT"& o out'l:'Os caaaooa ou 61.02-31 0,8.( 1.170 
e.a.pa.s de tl!ocido pa..ra aenhora.a, •oças a criança. 61,02-32 
n&o comp.ree:ndidoe na ca.tei)Oria 15 J. 61.02-33 

61.02-35 
61.02-)6 
61.02-37 
61.02-39 
61.02-~0 

1Ó Ternos de tooido (incluindo ,... oonjtLDt.oa de 61.01-51 0 1 80 1.250 

duaa ou trila peça a, que •&o · tmcomeD~d.oa, 61.01-54 
ompacotadoa, enTiadoa • noras.bcnto yendidoa 61.01-57 
e11. conjtLDto) pa.ra. bo!lleaa e aoçoa 

,., 
Paletda e bla.zera, de tecido, pa.ra boauma • 61.01-34 1,." TOO 
•oço• 61.01-)6 

61.01-37 

.. -
18 Boupa. interior p.a..r.a,bomec• • moçoa, de toei- 61.0)-51 

4o, e;~;ctrt.o ca.:::~iaa._a 61.03-55 
61.03-59 
61.0)-81 
61.03-85 
61.0)-89 

19 Lenço• de tecido, de Y&]or i..n..ferior ou igu.s.l 61,05-30 55.5 18 

a 15 UCE/~ 61.05-99 

20 Rollp& de ca.m-& •• t-ecido 62.02-11 
62.02-19 
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I I C6d.iso . HlrJL:.:XI::: Eq,uh·a11c.o1aa 
Categoria. D.aisr.a.ç.lo d.!,.• merc&doria.• 1978 unidad•• j'k:g gr/un'1dad• tt• 

21 Pa.rk.a.s, ft.tloralca, blua'!Jaa • •emelh&r~tcus 1 •• 61.01-29 
··~ 4~5 

tecido 61.01-)1 
61.01-)2 
61.02-25 
61.02-26 
61.02-28 

22 Fios do !1bra. •inUti.ca. desoont!nWL 1 nlo pa.ra. 56.05-03 
56.05-05 Tenda & va.rojo 
56.05-07 
56.05-09 
56.05-11 
56.05-13 
56.05-15 
56.05-19 
56.05-21 
56.05-23 
56.05-25 
56.05-28 
56.05-)2 
56.05-34 
56.05-36 
56.05-36 
56.05-39 
56.05-42 
56.05-44 
56.05-45 
56.05-46 
56.05-47 

a) Ida=,. de tibr& acr!liea. 56.05-21 
56.05-23 
56.05-25 
56.05-28 
56.05-)2 
56.05-34 
56.05-36 

- -~ 

23 l'io11 de :fibra.• &rt!!iclaia descontínua•, do 56.05'-51 
56.05-55 para Tenda. a 'V'&NjD 
56.05-61 
56.05-65 
56.05-71 
56.05-75 
56.05-81 
56.05-85 
56.05-91 
56.05-95 
56.05-99 

;,~ Pija.m&& do lll&lh&, de algodão ou de fibra• 60.04 15 2,8 ~57 
tlrl•i• ai.nt,ticaa, pa.ra homena • aoço• 60.04-47 

]r, Plj&JD.a• • cL3hoh.a "da z..!ha, da algodlo cru 60.0-1-21 .. , ., 
d~ !ibnr.• t;'rteia aintlt!eaa, para •enhora.•, 60.0<i-25 
Lo.,!Ç&e • c:rJ.ADça•! ax-oeto pa.:n. b'b'•} 60.04-51 

60,04-53 

-:·(; Teat!doa 4• tecido ou d• !U.lh.a., pa.ra ae.c.hor.a, 60.05-41 ~.1 ~·~ aoça.a Oll. oriança.s, (excetopa.ri béb•h) 60.05-42 
60.05-0 
60.05-44 
61.02-48 
61.02-52 
61.02-53 
61.02-54 

--- 7 60.05-51 2,& s .... t ... , 1nel lindo &aia•-ca.lça•, de t•oido ou ~·5 
60.05-52 a..'!~..:..,~·~ :rellhora•, ll.oç•• • cr!~Utça.s, 
60.05-54 l ~. ce·~ ,:tara bébh) 
60.05-58 
61,02-5~ 
61.02-5 
61.02-62 

~a Cal~as de m.a.l!l.a (oom excllllllo dos oalç~es) 60.05-61 1,61 620 
60.05-62 fe:xceto J-1r:J. 'bébés) 60,05-64 

--- r-·- . 
'9 Conjun~=~ de n.i& e paleteS, de. hei do (i.nclu.I.a 61.02-42 1,37 no 

do o• conjuntos de duas • trl• peça~ que alo 61.02-43 
encomendados, em:pa.cota.dozs, en1'"1ados e nor.aa.l- 61.02-44 
... - .... -.cmdidoa em conjunto, pa.ra. ae"nhora.•,. 
-. ... ~a.ll a criança•,( erceto para. bébéa) 
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34 

35 

Jó 
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Pija.-..aiJ e ~e .. ::üaolaa d• tecido. pa:-a. II!HlhO:raa, 
moçaD e c; IU'JÇ&• 

Ro"tp:! h.!.i!rior outra qn• pija.::.a.a • ca.:d3olaa, 
de ~eoido, para. genhora.11, •oçaa e eria.nça.c 
(o:xe-eto bébés) 

. 

Ve21.;1?11', ,..-:..::!aa, tc-e!doll' avohd:ao:!o• 
a.n&ia 11 t....:-!!,•s de !roeo, c-o'l:l ~J:eC'~O do• 
teelt!o• o!• a:~~.:io tl.::rcó Otl da !1 ta.• 

Teci.::!~• o~t!dos & partir d.e ll.::!.::a11 ou 
.fo:;-:r.A:! a!.-:.la:U, de- poliet!.lo::lo, ou poll
propilen<:l, r;~o::: :e!l.os de ~=3.11 a::~Jt=ol!l de la.r
gu:-•; to;.:-t"• dC' tecid>:~ obtido a ;.a..rtir d"l.l'sou: 
lbic .. , ou. ro-:-::.u~ aioila=e• 

T&c1doa ob~idoa & partir de lk.!.!'la.a ou fo):'l::;;;U 
ai 111 il!L.r~•, da polietileno ou de polipr-opilel:lo, 
coa lllai• d• t.:::ls 111et.roe d.e l.1..:."g-..J.=Iil. 

Tecido&~ d• !i_b:-oa.s têx:t_els ui:l'tQticp.a contí
nuas, ex:coptoc oe que se deiJtbA.::I a pn~ul'l • 
0111 que contlm fioe •ela..stom~ric• .. 

Teeidolll da fibras t!xtels &:i:ti!1cin.i& _eont!
nua.e, excepto os de.atin-a3.1Ja a. pneus o o& que 
contli-m !io• ••last_o:n~ri,c• 

61 .. 04-T1 
61.04-13 
61.04-18 

61.04-91 
61.04-93 
61 .o~-98 

61.09-50 

C6digo NI:.~E:n: 

1978 

58,04-07 
58.04-11 
58.04-15 
58.04-18 
SE ;o~-41 
58.0<-B 
58.04-45 
58,.04-61 
58.04-63 
58.04-67 
58.04-69 
58.04-71 
58.04-75 
58.0'--77 
58.04-78 

51.04-06 
62.03-S6 

51 .04-H 
51,04-15 
51.04-18 
51.04-23 
51.04-26 
51 .. 04-28 
51.04-34 ; 
51.04-42-; 
51 .04-46 

51.04-15 
51.04-18 
51.04-25 
51.04-27 
51.04-32 
51.04-42 
51.04-46 

51.04-13 
51.04-17 
51.01\-21 
51.04-25 
51.04-27 
51.04-32 
51.04-36 
51.04-44 
51.04-48 

51.04-17 
"51.04-23 
51 .04-26 
51 .04-28 
51.04-34 
51.04-44 
51.04-48 

51.04-56 51.04-58 
51,04-62 51.04-64 
51.04-66 51.04-72 
51.04-74 51.04-76 
51.04-82 51.04-84 
51.04-85 51.04-88 
51.04-89 51.04-93 
51.04-94 _;_ 51.04~95 
51.04-96; 51.04-97 

51.04-98 

51 .04-58 
51.04-62 
51.04-64 
51.04-72 
51.04-74 
51.04-76 
51.04-82 
51.04-84 
51.04-86 
51.04-88 
51 .o,,-89 
51.04-94 
51. 04-')5 
51.04-96 
51.04-97 
51.04-98 

Maiodel982 

4,0 250 

55 

Equi•111l~~c1a.a 
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--
Co~~-~ft~·-;-!a I D~•1,s· . .~~(l.? .!A• :;.,:"~:...-!:.::!a• 06<!~e;~g~1~~E:;t..E - ______ EG\:!.:z:..:-:~_::,-_, __ 

c.• U::_i-:!"<~ .. jkg gr/ U'\!.!.d.ll 

~~-- ------------------ --------------::- ------ -----
J7 Tscfdo• d• flk.u Ux':."ill art~!io1a!e 56.07-J? 56.07-42 

-----
)8 A 

jO U 

dl'1ocont!r:ual'l, ex::epto ... t'1ta .• , o• veludo•, 56.07-·14 56.07-48 
p•lÚ~!_.._._, ~•c!.do11 ol..'".ehd.oa (inc1t~{ndo 56.07-52 Só.d/-5) 

o• h-::!do_• _õL~":adc" 'tipo 't:.!=o) • ':.eddo11 56.07-54 56 .. 07-57 
de !'::oco 56.07-58 56.07-62 

a) Idc11:r., -:xc •;: to c:;-Úil e Ll~jad.os 

Tecido~ :linté_t_io;;ol'l de malh& p11.re. co:r':.i:ca.• 

Corttn.:.:, "'<l:t::a junto do_E! vidro11 d&n ja.::::.elu 

56.07-63 56.07C64 
56.07-56 56.07-72 
56.07-73 56.07'-74 
56.07-77 56.07-78 
56.07-ll2 -56.<YF-83 
56. 07-ll4 56.07-87 

56.07-37 56.07-44 
56.07-48 56.07-52 
56.07=54 56.07-57 
56.07~58 56.07-6) 
56.07-64 56.07-66 
56.07C73 56.07-74 
56.07-77 56.07-78 
56.07-83 ; 56.07-8"4 

56.07-ll7 

60.01-40 

62.02-09 

---j-,---+-R-ou-"-,-•• -"-.-,.-,-d-.-,-o-1l-,-,-te
1 

de copa • de 

codnha de tecido 1 exc-epto o_s tecidos do 
Úpo tu.reo 

62.02-41 
62.02-43 
62.02-47 
62.02-65 
62.02-73 
62.02-77 

41 

Cor-tinas (e:rcepto ae do tipo de5tina.do & 

colocado junto doa vH.'::'oB da.s janel&S) e 
artigos de mobiliírio de tecido 

11o,. ~ll !'Tb:-u':.!I':.e!.• •in~~':.1ca.7 oo:::.':.~~-::&..~~ 1 
nio de~U.r._,.!::.• l T..-:-,,!.a a. :-e~ .. :~c., •r:,;:to 
o• !io• :;~i~~· ':.>:<4':.:.n:·!:. ... ~c-•. a!;;~l~~~, ••:. 
to:-<;i:~, o•J c:-:: t.:.::-A- to::-ti:J li.~' 50 TO! ta.• 
por 1<~ ':.!:'O 

Fio.a de !1b::-.a..!! tl!x:t•iB .a:"~:r;,..,a.•_, eo_o._~(":'\ . .'1!..• nio acf'~H.: icca~:-1 :;:e.ra v;~d~-; ;e~<llh;;· ~ ' 
e:t..::~pt-c os 1'1el'l :~~::p:.,11 de rayon Tia:::J!l•• 
IIEI!I. tcr-;ã.;~ o\l de =a. "t-o;::-;;ão_ :~.'ié 250 vcl'ta.• 
por :lljl~ro • !ioB •i'õl,iJles :ciio ter';-..:::.-l.~ado• 

de B.Oeta.to 

Fios de fibra• t~:rteis llint~tic&e ou a.rti!i
eia.is co:">~Ín·J;~~.s 1 a.condicione.do• para. a veo.:!A. 
& re~a!bo 

62.02-81 
62.02-89 

51.01-05 
51.01-07 
51.01-08 
51.01-09 
51.01-, 
51.01-1) 
51.01-16 
51.P1-18 
51.01-21 
51.01-2) 
51.01-25 
51.01-28 
51.01-32 
51.01-34 
51.01-38 
51.01-42 
51.01-44 
51.01-48 

51.01-50 
51.01-61 
51.01-64 
51.01-56 
51 .. 01-71 
51.01-76 
51.01-80 

51.0)-10 
51.0)-20 
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I I "'''"•11nc!u I c., • .,.,. I !:le•!;sr..;';ã.O da• llo:o:-ca.o:!=oiLII 
C6dig-o SI MEXE .. 1978 unitla~e~g 1 gr/ ~1dad• 

1 

44 Tecidos de !ib:aa U.xt.eilll s1nt6tica.a con~!nJ.:a.• 51 .04-05 
conte!ldo !i o a .. ela..a tomsrtc• 

~5 Tecido o de !ibr~ thtda arti<lci&ia cootoodo l 51.04-54 

I 
.rio• •ela.stCtD!!:::'Lc• 

46 Lã de carneiro ou de pelotJ Iinos, c:a:::C.a.d.o• 53.05-10 
ou penteado• 53.05-22 

53.05-29 
53.05-32 
53.05-39 

47 Fios de- lã ou de peloa ·.rlnos ca.rã.ã.do•, nõo 53.06-21 
acondicionados para & venda. a. retalho 53.06-25 

53.06-31 
53.06-35 
53.06-51 
53.06-55 
53.06-71 
53.06-75 

53.08-11 
53.08-15 

~-;;- Pio11 d• lã 01:1 de pelo• %'1no• peo.~~:t'!.Oll, nio 53.07-01 
•condicior.a.:!c• ;:~:-a a YIHI!e. & reta~ho 53.07-09 

53.07-21 
53. 07~29 
53.07-W 
53.07-51 
53.07-59 
53.07-81 
53.07-89 

53.0€-21 

I 53.08-25 

I ··--

I 
4:io , Fio• de li!. ou de peloe f'inos pa.:'a T.,:;~d.Jt, 53.10-11 

i a retalho 53.10-15 

,-- --
'.I.! -1 •••ido' li ou de" P:etos fines 53.11-01 

I 53.11-03 
53.11-07 

I 53.11-11 
53.11-1~ 

i 53.:~-1 
53.11-20 

I 
53.11-).0 
'53.11-40 
53.11-52 
53.11-5~ 

I 
53.11-58 
53.11-72 
53.11-74 
53.11-75 
53.11--82 

I I 
53.11-84 
53.11--88 
53.11-91 

H·~·- ·-·· -... ,~ 53.11-93 
53.11-97 

55.04-00 

52 Fios de algodão, a.condic..iona.d_oa pLr._ & 55.06-10 
venda a re-talho 55.06-90 

~) I Tecidos de algodio em po:o.to de ga:u 55.07-10 
55.07-90 

I --
~~ Fibras t~,;teis a.rtificia.i•, desco:::::.t!nuaiJ, 56.04-21 

incluindo aa sobra.s, carda.dos ou pe::ttaa.c!oz:~ 56.04-23 
56.04-25 
56.0~-29 

55 PibriUI' t@-xte!z:~ sintética.a, deaooot!.nU1UI, 56.04-11 
incluindo as Bobrs._ll, ccd&dlil-!!l Oll penteadaA 56.04~13 

56.04-15 
56.04-16 
56.04-17 
56.04-18 
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ZquiTa:t!_:J':'illl 

Unid~de•_l/lq;: g:-jun.'lt.&1• 

,,-.-.--,,--,-,-,-,.-,--,,-x-t-,-,,--,-,.-,-,-,~,.-~---,-,,-.-.-n-t!_e_o-~-.+-------56c-.0~6~-~1~1------}-----~----f-~~---------
lneloie<o •• •obr.,, ooond!oioc'"""• por• • 56.06-15 
vl!lrda a r~:>talb.o. 

Fio• de !ibra11 tlxteia &!."t1!1c1a..i• deaco:-.~Ío:,:,a.JI 
inclu!t:~do a.• •cbrll.ll 1 a.zor:dioioc.ad_oll pa:-a a 
Yn~da a. ret11.lho. 

r---·---4-----------------------~~------~----~~~-----+-----------r-----------l 
58 Tapetou cot:~ ponto• noda.dos- cu e-nrola.r!:n, 58.01-01 

59 

61 

e:D p~J~a ou o:a obr.. §~:g~:~1 

Outro• tapete!!! e:~~ pet;a Otl._ et!l ob;:;-&J t.,cid.o• 
de:'lc:::inadr.nJ .,X:eli~~:• ou "IC.ilim", ·~ch~a=';:;s 11 ou 
"Sol.l:":~l!.k" e .. Ca.r~a.n:!~" • tecidos ~& contl!:.:-
tu~ll. llle:::clha.:1.ta, e::1 peça ou e::~ obra 

Tapeçarias tecida.11 rz.anua.ln:;ent• 

TecidoL'I em f'ibras XJio e:xcedendo 30 c11 d• 
larg'..ll'll.r com fios baliza.a e111 ambas &.!I bordu, 
e.xcepto a.s etiquetas e semelha.otes; bolducB 

!:~i:j'.tllt.as, e::'::lle;:.;t• e s":.~:!:.a....~~•s, ::.X.:-~;:;~

de•, "'::. pe';.3o, a *"t":"::> ou r•-:::.::-~::.. 1 :!.::• d• 

(:~~~~':~! :: ~~:: D ~!~~~! ~~: : ~~~1;~ 0 ::.~:: ~~~~ 
::-e..-es':!~=•); a:'l.t:-a::.ia':!o• •• pe'i•> o:.':;-::LJ~ 
pa~=a.":a.nar!a.• • ~-tizo• or:-.e.:!!::otz.!a c..C:.ec•, 
e::~ pe-;a.; borla•, po:poc• • •-:::elr.a..-.h•; ~!•• 
e tecido' de :alh'U! !'iX.IUI (::-e~•), 11•.::•: ":"::.l•c 
filé e tecido• !!e mal~a.• !'1X.LI (ri!':!•), -:.:-a~~-M 
lha.!.:JIIi :-en.:!~ (dtt fa.brico ;.~::.&! o'<=. a .. :l.=:.!.:o) 
r= peça•, e::; '!:1:::-aa o·.: e;:; a:;:'!.!caçõe~J x:-="-!~ 

e~ pl:'j& 0 er:: t1:;-a.s ou ec a.:;:;!!::a..;:'5'e• 

58.01-17 
58.01-30 
58.01-80 

58.02 12 
58.02-14 
58.02-17 
58.02-18 
58.02-19 
58.02-30 
58.02-43 
58.02-19 
58.02-90 

59.02-01 
59.02-09 

58.03-00 

58.05-01 
58.05-08 
58.05-30 
58.05-40 
58.05-51 
58.05-59 
58.05-61 
58.05-69 
56.05-73 
56.05-77 
58.05-79 
58.05-90 

58.05-1 o 
58.06-90 
58.07-31 
58.07-39 
58.07-50 
58.07-80 
58.08-11 
58.08.-15 
58.08-19 
58.08-21 
58.08-29 
58.09-11 
58.09-19 
58.09-21 
58.09-31 
58.09-35 
56.09-39 
58.09-91 
58.09-95 
56.09-99 
56.1 C-21 
56.1 C-29 
56.1 C-41 
58.10-45 
58.10-49 
58.10-51 
58.10-55 
58.10-59 

• 

ó3 --+-T-.-.~,.~.-.-,~.--~-~~.-.~nã~o--.~lá7,-,-,o-.-,-,-.-"-~--=~-~-->~~--~------6c0~.~0~1--~3~0-----l~----------~------~--J 
de fibras tib::teJ.s 11i:1t!tic~, coctcl1.:!.c fio• 60.06-11 

::~a::;~:;!:•; tecidos de ~ eLh~!=s., 60.05-18 

1
----6-4----+-R-.n-d--:o.J "Rachel" de !ib=~ U:::-teh sint.;:!e ... 

(' : •. ção ~e peles), de at.ã~ üo elÚ!..:.~ 
ser. bo=acha. 

60.01-51 
60.0~-55 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

Tecidos de malh• não elúti~ •e:! b_e==-a.:.~L 1 
exce to 00 da• categoriiLII }e •• 63. ~ 

c 

Cober~oree e m.a..nt.a.a de ,..i~ 

Ae,.•IJÓ:::;-io.s de Vf'Ut·.:c!rto . ou t::-os •!"t!.,so• 
de ea!hou e:ii:o L!í.,.,Ü-e•u~ •e~ berra~ba 

(excepto ve•tué!o); ar~igo• ,. :q,lll 
elá11 t.ica ou omll ba.=:a.::ha (ex e e to. .11p• •• ba.nho) 

~ó~~o N!:ZEIT 
1978 

60.01-01 
60.01-10 
60.01-62 
60.01-64 
60.01--55 
60.01-68 
60.01-72 
60.01-74 
60.01-75 
60.01-78 
60.01-81 
60.01-89 
60.01-92 
60.01-94 
60.01-96 
60.01-97 

62.01 10 
62.01--20 
62.01-81 
62.01-85 
62.01-93 
62.01-95 

60.05-95 
60.05-87 
60.05-89 
60.05-91 
60.05-95 
60.05-98 
60.05-92 
60.06-96 
60.06-98 

GROUFE l V 

, .. .. 

Código NH.!SX'E :De~::.~a.çãb dn.s }:e:-cQ.doria.e 
1978 

f<o'.lpa..s .!nte:..!or8• •• ~ecido• .. :":lii.lb .. Di.o 6o.o~o-n 

el.á.11 ti c .a, aem borr&ehl. 60.04-)6 

Combir.ações . .ll:tian de bll.ixo d• te c ido11 de 60.04~54 

!'i bras t1!x':.e1• e!ntét;iC.IUI de ca.lha, pa.ra 
Ben'!"lo::-a", moça.s e cria....'lÇõl..ll. OXOII to Te•-
tu.i:rj o .,a:-a b~b&a 

)!eias-e.alçae, ueual:ce:!te e:h.a...:::.a.daa •oolla.n~•· 60.04-)1 
60.04-33 
60.01'1-34 

•• 'i'tL...Úi<'> exte:-ior de ma.lhn., pa.::-a. b&béa 60.05-06 
60.05-07 
60.05-08 
60.05-09 

Ro,..,a. de 1:.1aoho de ma.lha. 60.05-'11 
60,05-13 
60.05-15 
60.06-91 

(tr&ining:G;), 60,05-16 rou?a d.e desporto de., malha. 
io elást1ca., sem bor.);a.ch.a. 60,05-17 

60.05-19 

_...._~-

'conjuntos de aaia. e paletó (incluind'o oorijun- 60,05-71 
tos de d".J.01.1!1 ou tr~s peçaa, que são encomend...a..- 60.05-72 
d~,••p~otadas, enviadao e normalm•nto v•n-~ 60,05-73 
did&s em conjunto) de tec'tdo de m.a.1ha. niio 60,05-74 

:!!:!i:a.~r;: ::J:~~o ~~~b;_:~_o:r_aa, ' 

Ternos de ma.lha. não el:ínt'iC'a., -sem boi-.ra.eh& 60.05-66 
(inclujndo os coo.ju.nto11 de .dua.e .e trêa peç:u 60.05-68 
que eão encome~da.da.s, empaco ta.diJ.I'I, envi.a.d.a..s 
e no-::-:::almeo.te vendidas em conjUDto) pa.ra 
homens e moços 

!\I aio de 1982 

-· 

. ' .... 

~o::.lv:l'!.~::.:::!a.a 

O'n!C.a..!~'!' /kg l gr/~"'·'"'' 

7,B l2B 

30,.( 

I 
33 

10 100 

1.67 600 

1~54 650 

o,so 1.250 
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76 

77 

?d 
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Ve:~tuário de trabalho e fins ind"C.s_triB..iu, em 
tecido, pa.-::-a ho!r.ens e moços; aventais, g"J.a.r

da-pó e O'U ~ron vestuá.::-ioa de trabalho, p&ra 
senhor .'UI,· ..:~oçB.s e criança• 

J-:eiau compridas de .!"ibra.s tb:teia IJintéticaa 
para a:enhorlL.II 

lloupõea: de banho, penteadorea e ve!ltuárioll 
set:u~lh;mtes para uso ctu~eiro, e outro• 
vest'uários pa.ra uao exterior ~xceto oa 
da..s categorb.I!J 6,14 A, 14 'B, 16,17,21, 76 
• 79, para homeni!J 111 moço• 

C6digo Nl'>'E:G:: 
1978 

61.01-13 
61,.01-15 
61.01-17 
61.01-19 
61.02-1Z 
61.02-14 

60.03-21 
60.01-23 

61.01-09 
61.01-24 
61.01-25 
61.01-26 
61.01-92 
61.01-9A 
61.01-96 

T erça~feira 4 1333 

40 pr 25 

·-·-- ----r----- ---------------------- _______ 6_1 __ -0-1---22---r------r-- ~;;---
79 .c":.:;.r. ~- ;....·..::.: ,!., :ec!do 8,:5 

61 .01-23 
61 .0:?-16 
61.02-18 

·--------------------~------ciO 61 .,02-01 
61 .0'2_;0)-
61.04-01 
61.04-09 

~-----r--------------------+----~~~--r-------r-----~ 81 Ro~p:~ ~ ~=~ peil-te-ã.dorGn,--Testu~h·io• 61,.02-07 
'lllt'::t':..-..;:::-~lt ;.._-::;. UtiO c_~$e1ro, e -outroa va!ltuÍ- 61,.02-22 
rior ::.--~ ~:: .. ::-terior, ex:: e to -on daa cat&- 61 .. 02-2] 
g-or!u- ,_-. :;..1, 15 11,.21, .26, 27~29, 1é;79ê.5"Cf 61 .02-=-24 
;pa::-.t .--__ .,_-r, ::n:;an • cria....""J)IU 61.02":...66 

,----"-2·----l--R-o-u-;u~...:-~::ea, exceto -para. bébéu
1 

de I :~~n!1;;..1. ~ ~:i:- '::i~.a.; !I e, borrâcl:ia, -d. lã, do 
1 pelo• .:....___~.~~ :-: t-e- !'J.braa t~::tt.11ls a.~ti!1cia.i• 

61.02c88 
61. 02-92_ 

60.04-JB 
60.04-ÕO 

---------~----~--------------------~--------------r--------t--------1 
8) Ves:i;._: e;r-:..e:"!.or- ~e ~ealha não elálftica, 60.05--04 

85 

••c 

bo::-:--=:;:s.... c:crto os da.s categc:::iaa 5,7, 2G, 60.05-81 
27, .C....;:., /2, 7}, 74 e 75 60.05-82 

Gr&":"L~ e..:::::eto a.!!' de malh& 

Cin=. -:s~ilhos, cinta..e-espa.rtilhos, I!JUS

-pe~:r.~.::s ?11--a. 'l'e!ltuário, ligao e a.rtctfaton 
se~:-e:.:::...::~:~, eTc e to sou.tien~:~, e:n tecido 
ou e:::=.:~.;. el.ia:t:ica ou nio 

Ou't,:::.e •..:ea~é!'iO!I e:u ob::::a. p~=-~ vellt.u{:::lo, 
ta13 co::Jo ac,..acoll, c'!-!• .. ::::.a'ios t' c-::':l-::-ei::-ª'.a, 
cin~oa I!" oin'!:u:Õ~u, ::-ee;-.... 1~ • ::.a...-.,s:a" p:o-
te 'to:&• , ex c~ to 011 de ::a "!.'h a. 

60.05-83 
60.05-84 

61.07-]0 
61 .07-40 
61.07-90 

61 .09-20 
61.09-30 
6'1 .09-40 
61 .09-80 

61.11-00 

61.05-20 

11,9 56 

B,B 114 

--------T 

59 17 
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. 
. 

I Cód1~ ... NIME.XE 
Eq\ll .. ,.l&nc1a.. 

Caug:ori& Delli~Ayi..o do mereadcri ... .. 1978 UnltKeV'icl gr/ >:1:-:1~&:!1: 
-

,o l!~U:ba:'lte•, eo:rd.!L• • cabos, El:.l'!l:l:::lO o~tido• 59.04-11 
por ~n t:a....,'Çar.:eo to, •• fibra• t!xt•1• 59.04-13 
•intót1cL8 59.04-15 

59.04-17 
59.04-18 

-----· --
91 To:od.a.• 62.04-23 

62.04-73 

·- -' 

9~ Tecido• de fib:ra.s t~xtei• dnt6Uc.a.. 51.04-03 
ou a.rt!fic!aia . tec!dc11 00111 bor=ach.a. 51.04-52 
pa.ra. pneu• !>9.11-15 

1-· 
"j Sacc:J -p::.:e. e~~:bal1L5e:ns, exce to. oa o entoe- 62.03~93 

cio:~.a.dcs a partir de poli~tile::lo ou 62.03-95 
polipropileno 62.03-97 

62.03-98 

Y4 Algodoado• . a..rtic;oll.a~godoadoe, e:uca.úna. 59.01-07 
• borbotol!l de •a.té.r.la.a.' tlxteie 59.01-12 

59.01-14 
59.01-15 
59.01-16 
59.01-18 
59.01-21 
59.01-29 

----~ 
,-~~ 

95 Feltro e a.rtigo• de !'eltro, Jael!mo 1mpre- 59.02-35 
gna.do cru roves:t.ido, e::~:eoto tapa to• 59.02-41 

59.02-47 
59.02-51 
59.02-57 
59.02,-59 
59.02-91 
59.02-95 
59.02-97 

. ~-··-~ 
96 'l'e~cS.do.s n&o tecido• • .:r.rtig:t)• d• teoido 59.03-11 

n&o tecido, mesmo impregnado• ou revesti- 59.03-19 
doa, exceto para. o veatuhio e a.oes1111Ór!o• 59.03-30 
psra o ll'e!Jtu&:ri,o 

97 Rede a fa.briea.da.a com ba.rbantea, cord&.. 59.05-11 
o cabo•, m.esa:.o obUdo• por entrançruunto J 59.05-21 
rede• eon!'ccionada.a p&r& & pese& coa. 59.05-29 
ba.r-ba.ntea, cord&s ou cabo• . 59.05-91 

. 59.05-99 

S8 .lrtigos fabricado• co• ba.rba.ntea, t!oa, 59.06-00 
cordas ou oa.boe, com ex c ep§i'io do• tecido• 

• do• artigo• de tecido e de• utigo• 
da c& tego:rla 97 

9~ 'T•cido• r~~:ve~rtJdo• d• eol• o-u de rco~~.t,rJ .. 59.07-10 
&.lllilíe··· <o• t.!):OII ut.111-z.a~o• oa ~~:noa:ier.:.ali"~ 59.07-90 
c.&:-tor.a..::-e!:l, i:n~~•';.rl& de -.:-';.efa';.o• d••~!n&doa 
a a::on~!.cicna..:::,.nto oa u•o• ee:::elb.!t:l~•• {tU• 
CO:DO &11 p~-::-ca."!!n.a..)r tela• par& -de::.!Ll-q•.1e o-u 
tr&..'"l.ap;t.rente• pa!"a deee::..'lor tela• ;õ)repa-::-a.i.all 
pa.ra pint::.::-a; t.a.la.e&::-:;a.. •~t:-11• • ee:::elh4-"lte• 
para eha;elci 1 

----
100 Ter S. doi! ir::p:e~a.:!o• • reve!l~1.dos au eobortoa 59.08-10 •• de:ivado11 da. ce!ulo.11e ou de out::-a• :at.fria.a 59.08-51 

p·~ istieas art1ticia.i• 59.08-53 
59.08-57 
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' 1u1 :Sa':."l Lntes, ··o.=-a.e_ e ca.bo:s, l:De•mo obtido• por 59.04-90 
~nt::-a.r ~ic...:no;,;: to, ex c e: to os d" !'ibr11.a t!xte-1• 
cintétical3 

10.:? LiDóleo3 para. q1,;,;::.1que::- 1.:':~o, em peça. 0'11 corta.-:. i9.10-10 
do•; tapetes de ca.sa e crtJ.:t::-o• a.:r'te!'a.':.oa 59.10-]1 
para usos :~imilées de J::â.térl~1:~xteh 59.1<H9 
com revestlment.os, el:l. peçll..l'l ou cort&do• 

103 Teci..,o• com bo:rr.acha., excat.o .. de ... t::.a.lhll 59.11-11 
el: :tica, excluindo oa :para. pneu~ 59.11-14 

59.11-17 
59.11-20 

I 

I 1U4 Outros tecidotr 1m?'r1!15=Ja.C.o~ ou revl!la"';!dol!l; tela 59.12-00 
I pintadas pa.r.a cenhioa, fundos pa.ra. estúdios 

de !'otog:ra!'ia. e uso11 u.emelb&.."l.tes, exc:et-o .. 
da.a ca.tegoria.s 99, 100, 102 lt 103 

I lu') Teci doa elis-ti.ooa (não da m&lba.), produ:r;!doa 59.13-01 
com matérias t~xteis, eoi:~binadoa com !'lo• 59.13-11 
da borracha. 59.13-13 

59.13-15 
59.13-19 
59.13-32 
59.13-35 
59.13-39 

-
luo Torcidas de matéri~U~ t3xt•i•, me11::r.o tsci.d.a..a 59.14-00 

ou em ponto d.e meia, para. ca::Jdeeiro8, !'ogõe• 
de aquecimento, veola.s -e IUi~elb.a.::ltes; ~.,.. 

de inc.a..ndesct!;ncia., mo11mo impregnada.s, . teci-
doa tubularGs de :.a.lha. el:latic& pr6prioa 

~lU/ 
para. & eua. !'a.brica.ç&o 

Jo!L!1g'..lOÍ!;'L. . tubo• •~::;e!h&.::~t•• •• :~~atér!a.a 59.15-10 
tlxteia, me11::~0 co:!!. L=..i!.d.ura. ou LOe!lll6:::-!o• .. 59.15-90 
ou ~ra• :z:a.t.":-1 ... 

I -
i 100 Cor:reiaa t::-an.:~po.::;-!a.r!oJ::ao:~ ou p.11.ra. tra.:::.ar:z:i11el.o 59.) 5-00 

t!e movir:z:ento, .. D:atl!::-i .... ·U:rteia, ro!c~ça.~lS..I 

ou ni:o 

109 Vela11 para ba.::-cos, toldo11, tt:t::.d.L...II . a:·H&"?• 62.04-21 
di! Cll.::l.pin::o 62.04-61 

52.04-09 

--
110 Colobõe• em tecidos d• bor:ra.oha. 62.04-25 

62.04-75 

. -
111 Artigos de ca.:::piru:lo 1 de tecido•, exoa";o 62. 04-<9 

011 oolcbÕ~IJ d9 borracha III -!:onda.a 62.0~-79 

11.2 OutroS a.rtigo11 •• teéido5' t~xtei& 1 exCluindo 62.05-10 
o• .._, oa.tego.ria.IJ 11.5 til 114 62.05-JO 

62.05-93 
62.05-98 

113 Panos para o c::hiLo, pa.r• .. loiça., par& o pé 62.05-20 
e oecelhante8, em tecido 

114 Tecido11 e artigos pa..m.uso técnico d• m.a t.!'riiL.S 59.17-10 
thteh 59.17-29 

59.17-41 
59.17-49 
59.17-51 
59.17-59 
59.17-71 
59.17-79 
59.17-91 
59.17-93 
59.17-95 
59.17-99 . 
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ANEXO II 

--~-

CatejJ'Ori& 'Du!grut.ç!"o d.&a lllOrcador!ae Ucit."..a.de J.no Lia! h• •.. q!Ullt1 tat11·oa 
C li:!: 

1 Fio• de algo-U:o • n.c.'Y.4. too•'la.d.&• 1970 26.900 

1979 27 .0}4 

1960 27.170 

1961 27.306 

'-962 27 -~42 

:-

I 
2 Tecidos de algodÃo ton•lada.a 1978 16.500 

1979 16.58~ 

1960 16.666 

1961 16.749 

1962 16.8}2 

oxceto: cr-.S:e e br~eoe tonela.da.a 1978 3.021 

1979 3-031 

1960 3-~1 

1961 3-051 

1962 3.061 

4 Camiaa.:&:, ca.:úg•taa, '!'-a:hirt• • 1000 peças 1978 10.000 
c&lli1UIIta.ll de malha 

1979 10.400 

1960 10 •. 816 

1961 11.249 

1962 u.699 

outra.a ca.m1aa.e lODO peça.• 1978 300 
exceto T-abirla 1919 315 (Nime:re- 19761 60.04 - 1~5,41) 

1960 330 

I 1961 345 

L_ 1962 360 

i 6 Calça.m tac!dae para. homem e senhora 1000 peça.• 1978 1.600 
e calções pã:ra -home• --

1979 1.664 

1960 1.731 

1961 1.800 

1962 - 1.872 

' Tecidos de algodi:o, :roupa de to1lette tonelada& 1978 3-400 
e de co2.!nba., tipo turco 1979 3·510 

1980 - 3·149 

1961 3·936 

1962 ~-133 

13 Cueca• de tDalh& pa..ra hoae:a e senhora 1009 peça.• 1978 4.000 

1979 4.160 

1960 4-326 

1961 4-499 

1962 4.679 

20 !l:oups. de ca1.1. tonetabe 1978 2.100 

1979 2.205 

1980 2.315 

1961 2.431 

1982 2.553 

24 P!ja..=.a.• de •alba. p.c:-a bo~:roea 1000 p•çae 1978 225 

1979 234. 
1960 243 

1961 253 

1962 263 
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Ca~•~""Or!l. De•!.c:-.a.çlo du =~!"::ac!.o:-!a• Uc.id ... rl:• h o L~:r.c~t•• •.. qwo...n~l~:a.':.~YOS 

CE>: 

---------~ I 
'---· 

2> Pija.=u e c.o~ .. :::!,sola..G para 1H1!:...'bora 1000 :poçtu 1978 1~018 

1979 1~069 

1980 1.122 

1981 1.178 

1962' 1.2}7 

I 
. 

}O » Outr!s roa;pa..a i.n t..oriores de tecido toc.e1ad...,...s 1na 102 
.~~ esnhora• 1979 106 

1980 llO 

1981 114 

1982 119 

}1 .. Soutiens 1000 p('lçaa 1n• 1.908 

1979 1.994 

1980 2.084-

1981 2~178 

1982 2.276 

}9 Toal..ha..a de mesa., roup:~.. de toilette, too..el.!!...da..lll 1na 1.}00 

I 
de copa.., de eo-=i:c:ha, excepto puro tu_"""Co 1n9 1.}78 

I 
i 

SISTEMA DE DUPLO CONTROLE 

TITULO 1: 
Limites quantitativos 

SEÇÃO 1: 
Exportação 

ARTIGO I• 

-' 

PROTOCOLO A 

As autoridades brasileiras competentes emitírão uma licença de expor
tação para cada uma das exportações de produtos têxteis provenientes do 
Brasil referidos no Anexo 11. até os respectivos limites quantita(ivos estabele
cidos, c eventualmente modificados. pelos Artigos 59 e 1()9 do presente Acor
do. 

ARTIGO 2• 

A licença de exportação serâ conforme o modelo anexo ao presente Pro
tocolo. Deverá certificar, inter alia, que a quantidade do produto em questão 
foi deduzida do limite quantitativo fixado para a categoria respectiva .. 

ARTIGO 3o 

As autoridades competentes da Comunidade deverão ser imediatamente 
informadas da anulação ou da modificação de qualquer licença de expor
tação já emitida. 

ARTIGO 4• 

As exportações serão deduzidas dos limites quantitativos estabelecidos 
para o ano em que o embarque das mercadorias foi efetuado, mesmo quando 
a licença de exportação tívá- sido emitida depois desse embarque .. 

SEÇÃO 11 
Importação 

ARTIGO 5• 

A importação pela Comunidade de produtos têxteis sujeitos aos limites 
quantitatiVoS ficará sujeita à aprese"ntaçãõ de uma autorização ou documento 
de importação. 

1960 1.461 

1'981 1.549 

1'982 1.642 

ARTIGO 6,-

As autoridades competentes da Comunidade emitirão automaticamente 
a autorização ou documento de importação. mencionado no Artigo anterior, 
dentro de cinco dias úteis a partir da apresentação, pelo importador, de uma 
cópia autêntica da correspondente licença de exportação. 

A autorização ou documento de importação será válido por seis meses. 

ARTIGO 7• 

Se as autoridades competentes da Comunidade verificarem que as quan
tidades totais abrangidas pelas licenças de exportação emitidas pelo Brasil 
para uma determinada categoria, no decurso de um ano de aplicação do 
Acordo, excedem o limite quantitativo estabelecido no Anexo II para essa ca
tegoria e eventualmente modificado pelos artigos 5-o;~ e 10" do Acor.do~ as refe
ridas autoridades poderão suspender futuras emissões de autorizações ou do
cumentos de importação. Nesse caso, as autoridades competentes da Comu~ 
nidade informarão imediatamente as autoridades brasileiras e o processo es
pecial de consulta, nos termos do Artigo 129 do Acordo, serâ imediatamente 
iniciado. 

2. As autoridades competentes da Comunidade podem recusar a emis
são de autorização ou documento de importação para os produtos origi
nários do Brasil não cobertos por licenças de exportação emitidas pelo Brsil 
em conformidade com as disposições do presente Protocolo. 

Contudo, se as importações de tais produtos forem autorizadas pelas au
toridades competentes da Comunidade, as quantidades em causa não pode~ 
rão ser deduzidas dos respectivos limites estabelecidos no Anexo II sem o 
acordo expresso do Brasil. 

T!TULO 11 
Origem 

Artigo 8• 

1.. Os produtos origin-ários do Brasil exportados para a Comunidade, 
segundo as disposições estabelecidas pelo presente Acordo, serão acompa
nhados por um certificado de origem brasileira, conforme o modelo anexo a 

-=este ProtocOlo. 
2. O certificado de origem será emitido pelas autoridades governamen

tais brasileiras competentes, se os produtos em questão puderem ser conside~ 
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rados como originários do Brasil, em conformidade com as disposições sobre 
o assunto em vigor na Comunidade. " 

3. 'contudo, os produtos dos grupos III, IV e V poderão ser importa
dos na Comunidade, segundo as disposições do presente Acordo, mediante 
declaração do exportador, na fatura ou qualquer outro documento comer
cial, de que os produtos em causa são originários do Bra~il, segundo as dispo
sições aplicâvêfs- a esse aSsunto na Comunidade. 

ARTIGO 9' 

A verificação de pequenas diferenças entre aS ~declarações fehas no certi
ficado de origem e as que figuram nos documentos apresentados à alfândega, 
a fim de preencher as formalidades de importação de um produto, não deverá 
necessariamente pôr em dúvida as declarações feitas no certificado. 

ARTIGO 10 

1. O controle posterior dos certificados de origem será efetuado por 
amostragem e sempre que as autoridades competentes da Cotnunidade· t~
nham dó vidas razoáveis sobre a autenticidade do certificado ou a exatidão 
das informações relativas à origem verdadeira dos produtos em questão. 

Em tais casos, as autoridades competentes diConiunidade devolverão o 
certificado de origem ou sua cópia às ãutoridades governamentais brasileiras, 
indicando, se necessário, as razões de forma ou de fundo que justificam o in
quérito~ se- a fatura foi apresentada, esta ou uma cópia desta será anexada ao 
certificado de- origem ou à sua cópia. As autoridades fornecerão igualm~n_te 
toda a inform-ação que permita supor que oS de:riit!ntos que figuram no men
cionado certificado são inexatos. 

2. As disposições do parágrafo 1 acima- são aplíc~veis aos controles 
posteriores das declarações de origem visadas pelo Artigo 8~', parágrafo 3, do 
presente Protocolo. 

3. Os resUltados dos coritroles posteriores realizados em conformidade 
com os parágrafos I e 2 acima mencionados serão. comuni"cados -às ãlltorida
des competentes da Comuriidade, no prazO ·mãximo de três meses. 

Se as verificações efetuadas revelarem irregularidades sistemâticas no 
emprego dos certificados de origem, a Comunidade poderá submeter as im
portações dos produtos em causa às disposições do Artigo 89, parágrafos I e 2 
do presente Protocolo. 

4. Para verificação posterior dos certificados d_e origem, as cópias des
ses certificados, assim corilo os respectivos documentos de exportação, devew 
rão sêr conservados, pelo menos durante dois anos, pela autoridade governa
mental brasileira competente. 

5. O recurso ao processo de coritrole por amostragem especificad~ no 
presente Artigo não deverá constituir Um obstáculo à liberação no mercado 
da Comunidade dos produtos em questão. 

ARTIGO II 

As disposições do presente Título não se aplicam aos produtos abrangi
dos por um certificado de origem modelo A, preenchido em conformidade 
com as- regrãS aplicáveis na Comunidade com vistas ao benefício do sistema 
geral de preferênciaS. 

TITULO III 

Forma e apresentação dos certificados de exportação 
e certificado de origem, e disposições comuns 

ARTIGO 12 

A licença de exportação e_ o certificado de origem poderão. compreender 
cópias adicionais devidamente assinaladas como tais. Essas cópias serão redi
gidas nos idiomas inglês e francês. Se forem preenchidas à mão, o manüscrito 
deverá ser feito a tinta e em letra de forma. 

As çümensões .desses docJOI!lentos serão de 210 x 297 mm. Deverá 
utilizar-se papel branco tipo carta, colado, sem pasta mecânica e pesando, no 
mínimo de 25 gramas por m2• Cada parte será revestida com uma impressão 
de fundo, com linhas cruzadas, suscetível de tornar visível qualquer falsifi
cação por meios mecânicos ou químicos. 

Cada documento levará um número de série, impresso ou não, pelo qual 
poderá ser identificado. 

ARTIGO I3 

A licença de exportação e o certificado de origem poderão ser emitidos 
depois do em_barque dos produ.tos a que se referem. Em tais casos, deverão le
var ·a menção délivré à posteriori ou issued retrospective/y. 

ARTIGO 14 

Em caso de roubo, perda ou destruição de uma licença de exportação ou 
de um certificado de origem, o exportador poderá requerer à autoridade go
vernamental competente que os emitiu, uma duplicata estabelecida com base 
nos documentos de exportação em seu poder. 

Na duplicâta de qualquer licença ou certificado assim emitidos deverá 
ser aposta a menção .. duplicata". 

A duplicata deverã levar a data do original da licença dç exportação ou 
certificado de origem. 

ARTIGO 15 

As autoridades governamentais brasileiras competentes se certificarão de 
que os produtos exportados correspondem às declarações feitas na licença de 
exportação e no certificado de origem. 

ARTIGO Lli 

O Brasil enviará à Comissão das Comunidades Europêias os nomes e en
dereços das autoridades governament.ais competentes para a emissão de li
cen_9as_ de_ e:xportação e de <;er~ifi_cados_ d~ origem, bem como os espécimes dos 
caríillbos Utilizados pÕr esSaS autoridades.-
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Anexo ao protocoloA 
1 txpcrta-:!or rno~e. endereço ~amPl e to, par s) .::..::::a""".-=1,'-'l"',"'. J.-t~-~~~z--11-.-----'---'~-

u 

o 
c . 
~ 

. 
o 

~tlna~~to {nc:e, ender-e-ço completo, 
país) 

13 YlSJ. OJ. J.UTOR!OAOC mtiP(JENTf 

l Cota anual 

CEnTIFICADO O( EXr>;;?.TJ.ÇÁo 

1 P;-?'s de orlgea 7 Paf s de destino 

9 Dados s;,;rle~er.tares 

'!'"" ldus ~ falorTUo 
(1) (1) 

O aba h o au1 nado, cerH f1ca qu~ 1u: llercaéorl :as acha desl9nadas for.:u liCfluhdu do 1 hl h quanH htlvo fixado 
para o ano Indicado mcpl.dro n. 3 para a categoria designada no quadro n. 4, no 

~~ âmbito das disposições que ~egem as trocas de produtos textais com a 
=~ Comunidade Econ6mica Europeia 

';: ~ J.,-\..:A:!:,~a:;:ut::o:.:r::ld:'.a~d"'es~c-o=;>="'•'"t~on:'.t!e•:!:s:.:(;;:~"-.~ •• :...;..;. e"n'""""de~r~e"'ç""'-o--~ 
. -----·---··------·· ......................... : 3 completo, país) 

~.:;: . 
~~ 
u o 

~~ 
(J.sslna!ura) (Carl•bo) 

~eL------------~-·-----------L--------------------~. 
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1 (lpcrh!~r (r.::::o!, endereço co.wpleto,paía) 

5 Üesttna!ã'r1o [n.::=e • .e.;'1de:;:eço completo, 
país) 

ORIOIMAL H o 

3 Cota anual ~.-;-,,-,,-,---------

C(Rfl FI CICO [)[ DP./Gll! 

(Pro~utos thhts) 

5 Pa(s de orlçe• 7 Pa.(s. de destinO' 

! a t:Jgar e da h de e::.barqUI: - Hei o de transporte g Dados s~ ie:enhres 

~] 
~> 

10 Marcas e n~::~eros- nú':-::ero e natureza: das encooendas- dest~na~r2o das mercadorias: 11 Ouanll dados 12 Vai ar FOS 
(1) (2) 

l VISA DA AU!DR!DAOE aJMPflENTE 

O abalxo uslnado, certifica qull as mercadol"tas actlll3 destçnad'as são orlçtn~las do pafs que flçura no quadro 
no. 6, em coniormida~e com as disposições em vigor na Comunidade Eco
nómica Europé'ia ~~ 

-;.e 
~ ~ ~c,,_~-A"s-zu-:1-ar""'r"d,-ad'e~s-c-o-op-,-;l,-e-nl;-,-,-lr<n-,-..,.~-e~n-d;-e::-:-r_e_ç-o--c-o-m-, 

! ~ pleto, país) :.g .................................. , ·········-············ 
~.;; 
~:; 
;; . 
.s:: 
---... (Ass!nalur•) (Carl•bo) 
~~L------------~----~~~--~--~-~-~~----------~-~~·------~--------~-' 

Maio de 1982 

PROTOCOLO B 
Em conformidade com os procedimentos definidos pelas disposições dos 

parágrafos 2 e 4 do Artigo 61' do Acordo, um limite quantitativo poderã ser fi
xado numa base regional, se as importações de um determinado produto 

numa região da Comunidade ex~derem, em relação aos montantes fixados 
no parágrafo 2 do referido Artigo 69, as seguintes percentagens regionais: 

Alemanha ...........•..•.•....•... , . . • • . . . • . • .. . . . . . 28,5% 
Benelux . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . • . . . • • . . • . . . . . . . . 10,5% 
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França ................................ ·• · · .... · · · 
Itália ..................... _ .•.. '""~~. ~·. ·---.---· ~~·· 
Dinamarca.· ............ ~· ..... ~· ... ..,_.~-·-··· ...•. 
Irlanda ......................................... . 
Reino-Unido .................... ···~-· ~.,_._ .. ~ .. ~ .•... 

18,5% 
15% 
3% 
1% 

23,5% 

PROTOCOLO C 

A taxa de crescimento anual para os limites quantitativos introduzidos 
em conformidade com o Artigo 69 do Acordo serã determinada do_ seguinte 
modo: 

a) para os produtos do Grupo I 
- a taxa será fixada em 0,5% por ano para os produtos das categorias I 

ou 2, 
- a taxa serã fixada em 4% para os produtos das categorias 3, 4, 5, 6, 7 

ou 8; 
b) para os produtos das categorias abrangidas, pelos Grupos II, III, IV 

ou V, a taxa de crescimento serâ fixada de comum acordo entre as partes, em 
conformidade com o processo de consulta previsto no Artigo 129 do Acordo. 
Essa taxa de crescimento não" poderá, em nenhum caso,- ser inferior à taxa 
mais elevada aplicada aos produtos correspondentes abrangidos pelos acor
dos bilaterais concluídos no quadro do Acordo de Geriebra entre a Comuni
dade e terceiros países cujo nível de comércio é idêntico ou comparável ao do 
Brasil. · 

TROCA DE CARTAS 

A Direção Geral das Relações Exteriores da Comissão das Çomunidades 
Européias apresenta os seus cumprimentos à Missãõ do Brasil e tem a honra 
de se referir ao Acordo relativo aos produtos têxteis, negociado entre o Brasi1 
e a Comunidade e rubricado a 19 de dezembro de 1977. 

A Direção Geral das Relações Exteriores deseja informar à Missão do 
Brasil de que: 

L Para os anos posteriores a 1978, a Comunidade pode proceder a 
ajustamentos no que respeita à repartíção entre os Estados membros d_o~ !imi
tes quantitativos fixados no Anexo II do Acordo para as categorias de produ
tos do Grupo I, entendendo~se: 

-que o nível comunitário do_s limites _quantitativos em queStão não po
derá em qualquer caso ser: diminuído; e 

- que quaisquer ajustamentos para um ano determinado serão notifica
dos ao Brasil o mais tardar a 30 -de junho do ano anteriqr. 

2. Quando, na opinião do Brasil, tais ajustamentos possam criar difi
culdades aos fluxos de comércio entre a Comunidade e o Bra_$il, consultas se
rão prontamente iniciãdas, conforme o processo estabelecido pelo Artigo 129 
do Acordo, a fim de remediar essas dificuldades. 

3. Se esses ajustamentos excederem 10% do volume das cotas nacionais 
em causa, só poderão ser efetuados por acordo entre as partes, conforme o 
processo de consulta definido no Artigo 129 do Acordo. 

A Direçào Geial das Relações Exteriores muito ag"ra-deceria à Missão do 
Brasil confirmação de que está de acordo com o que antecede. 

A Direção Geral das Relações Exteriores aproVeita a oportunidade--para 
renovar à Missão do Brasil os protesto_s da sua mais alta_ consideração. 

A Missão do Brasil junto às Comunidades_ Européias apresenta seus 
cumprimentos à Direção Gefal das Relações ExteriáreS da CpmiSSão das Co
munidades Européias c tem a honra de se referir à carta datada de hoje da Di
reção Geral, cujo texto é o seguinte: 

~·A Direção Geral das Relações Exteriores da Comissão das 
Comunidades Européias apresenta os seus cumprimentos à Missão 
do Brasil e tem a honra de se referir ao Acordo relativo aos produ
tos têxteis, negociado entre o Brasil e a Comunidade e rubricado a 
19 de dezembro de 1977. 

A Direção Gerai das Relações Exteriores deseja informar à 
Missão do_ Brasil de que: 

l. Para os anos posteriores a 1978, a Comunidade pode pro
ceder a ajustamentos no que respeita à repartição entre os Estados 
membros dos límiteS quantitativos fixados no Anexo II do Acordo 
para as categorias de produtos do Grupo I, entendendo-se: 

-que o nível comunitário dos limites quantitativos em ques--=
tão não poderá em qualquer caso ser diminuído; e 

- que quaisquer ajustamentos para um- ano determinado serão 
notificados ao Brasil o mais tardar a 3D de junho do ano anterior. 

2. Quaiido, na opinião do Brasil, tais ajustamentos possam 
criar dificuldades aos fluxos de comércio entre a Coinunidade e o_ 
Brasil, consultas serão prontamente iniciadas, conforme o processo 
estabelecido pelo Artigo 12 do Acordo, a fim de remediar essas difi
culdades. 

3. Se esses ajustamentos excederem lO% do volume das cotas 
nacionais em causa, só poderão ser efetuadçs por acordo entre as 
partes, conforme o processo de consulta definido no Artigo 12~ do 
Acordo. 

A Direção "Gei'-al das Relações Exteriores muito agradeceria à 
MissãO do Brasil confiima-Ção-de que-está de acorâo com o que an
tecede. 

A Direção Geral das Relações Exteriores aproveita a oportuni
dade para renovar à Missão do Brasil os protestos da sua mais alta 
consideração.'' 

A Missão do Brasil tem a honra de confirmar à Direção Gera! das Re
lações Exteriores que está de acordo com o conteúdo da carta que precede. 

A Mis-são do_ Brasil aproveita a oportunidade para renovar à Direção 
Geral das ~elações Exteri_ores os protestos da sua mais alta consideração. 

TROCA DE CARTAS 

19 de dezembro de 1977 
- - -Prezado Senhor Caspari: 

Queira referir-se ao Âcordo_concluido entre a Comunidade Econômica 
Européia e a República Federativa do Brasil, sobre o comércio de Produtos 
Têxteis, rubricado pelas duas Partes a 19 de dezembro de 1977. 

A ReJ;iiblica Federativa do Brasil notifica pela presente à Comunidad~ 
que, durante o período de validade do Acordo, não recorrerá, sem o acordo 
da Comunidade, às disposições do Acordo de Genebra no qu~ diz respeito 
ao·s tecidos fabricados por teares manuais, fabricados em artesanato fam"i!iar, 
ou produtos de artesanato familiar fabricados manualmente a partir desses 
tecidos ou produtos têxteis do folclore tradicional, como previsto no Artigo 
129, parágfafo 3, do dito Acoido. 

Muito lhe agradeceria acusar recebimento da presente carta. 

Atenciosa~ente, - L.A. Souto .Maior. 

19 de dezembro 1977 
Prezado Senhor Souto Maior: 
Tenho a honra de acusar recebimento da seguinte carta; 

-.. Queira referir-se ao Acordo concluído entre a Comunidade Econômica 
Européia e a RePUblica Federativa do Brasil, sobre o comércio de produtos 
têxteis, rubricado pelas duas Par_te_s_ a 19 de dezembro de 1977. 

A República Federativa do Brasil notifiCa pel?- presente à Comunídade 
que, durante o período de validade do Acordo, não recorrerá, sem o acordo 
da Comunidade, às disposições do Acordo~de Genebra no que diz respeito 
aos tecidos fabricados por teares manuais, fabricados em arte_sanato familiar, 
ou aos produtos de artesanato familiar fabricados manualmente a partir des
ses tecidos, ou aos produtos têxteis do folclore tradicional, como previsto no 
Artigo 12•, parágrafo 3, do dito Acordo. 

Muito lhe agradeceria acusar recebimento da presente carta." 

Atenciosamente, - M. Caspari. 



1342 Terça-feira 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1982 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Jarbas Passari
nho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 26, DE 1982 

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Econômica e Industrial, concluído entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981. 

Art. I' É aprovado o texto~ do Acordo sobre Cooperação Econômica e Industrial, concluído entre o Governo daRe
pública Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de abril de 1982. -Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

ACORDO ENTRE O GOVERNÓ DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 
SOBRE COOPERAÇÃO ECONÓMICA E INDUSTRIAL 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da- República Portuguesa, 
Desejosos de fortalecer os tradicionais biços de amizade que unem seus 

países, e de intensificar a cooperação económica e industrial el:n base de igual
dade, visando ao benefíciO mútuo de ambos os pafses, 

Acordaram no seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes ContratanteS eflcorajaião e procurarão desenvolver mutua
mente a cooperação económica e industrial entre instituiÇões, organizações e 
empresas interessadas nos respectivos países. 

ARTIGO II 

As formas, modalidades e condiçõeS para cooP~faÇão den"tro do quadro 
deste Acordo serão negociadas e acordadas pelas ínstltuíÇõéS,- orgariizaçõés e 
empresas interessadas, c_om base nas leis e demais atas normativos dos respec
tivos países, e poderão incidir, entre outras, sobre as seguintes atividades: 

1) realização conjunta de estudos e projetas de desên_volvimento indus
trial, agrícola ou de outros setores; 

2) construção de novas instalações industriaiS ·ou ampliação e moderni
zação das existentes, e realização conjunta de projetas de exploração, apro
veitamento e valorização de recursos naturais e da transformação de 
matérias-primas; 

3) constituição de sociedades mistas, respeitando a legislação dos dois 
países, de produção, comercialização- e financiarrlerito, esPecialmente sob a 
forma de "joint-ventures"; 

4) conclusão de acordos interbancãrios e concessão de con~ições de cré
ditos preferenciais, tendo erri -cónta a legislação vigente n~~ dOIS ?afses e os 
respectivos Compromissos -internacionais, com vist,_as a facthtar a Implemen
tação das ações previstas no presente Acordo; 

5) promoção, no âmbito de acordos específico_s, __ das aç?es a~_equada~ 
para facilitar e desenvolver o _tráfego marítimo e aéreO entre oS.dOis pãíses; 

6) participação em feiras; exposições e ati v idades síniilares- qUe se reali
zem nos dois países; 

7) _colaboração entre os arianismos ofic!?.is-competentes em matéria de 
turismo, com o objetivo de promqver e intensificar as correntes turístiCas en
tre os dois países; e 

8) colaboração com vistas ao desenvolvimento de relações entre empre
sas para a realização de estudos de viabilidade. 

ARTIGO III 

As Partes Contrã.tantes procurarão facilitar, na medida do possível, as 
formalidades relacionadas com a preparação, contratação e implementação 
da cooperação dentro do quadro deste Acordo. 

ARTIGO IV 

A Comissão Económica Luso-Brasileira, criada pelo Acordo de Comér
cio, assinado em Lisboa, a 7 de setembro de 1966, sem prejuízo de sua compe
tência o-riginal; manter-se-á- como 6rgXo -de consulta e coordenação para os 
assuntos decorrentes do presente Acordo, enquanto este for válido. 

ARTIGO V 

I. A Comissão Económica Luso-Brasileira reunir-se-á, alternadamente 
em Brasília e Lisboa, sempre que os dois Governos julguem necessário. 

- 2: Nos caSos em que se revelem urgentes e sempre que as duas Partes 
considerem Oportuno, os projetas e as ações a realizar nO quadro de colabo
raçãõ recíproca poderão ser apreciadOs atfaVéS -dos canais diplomáticos. 

ARTIGO VI 

1. As Partes Contratantes notificar-se-ão por via diplomática, do cum
primento das formalidades constitucionais exigidas por ambos os países para 
a entrada em vigor deste Acordo. O Acordo entrarã em vigor 30_(trinta) dias 
após a data da última dessas notificações. 

2. O presente- Acorâo tt!rã vigência Poi- um período indeterminado. 
Qualquer das -Partes Contratantes poderã notificar à outra, por via diplomá~ 
tica, sua decisão de denunciã-lo. Neste caso, a denúncia surtirá efeito seis me
ses a contar da data de recebimento da notificação. 

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para esse 
fim, assinaram o presente Acordo. 

Feito em Lisboa, aos 3 dias do rriês de fevereiro de 1981, em dois exem
plares originais, no idioma pOrtUguês, serido os dois textos igualmente autên
ticos. 

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

Pelo Governo da República Portuguesa: André Gonçalves Pereira. 



Maiodel982 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(S..;ão II) Terça-feira 4 1343 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Jarbas Passari
nho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 27, DE 1982 

Aprova o texto do Acordo de Previdência Social, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Chile, em Santiago, a 10 de outubro de 1980. 

Art. I' É aprovado o texto do Acordo de Previdência Social, concluído entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo~ da República do Chile, em Santiago, a 10 de outubro de 1980. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de abril de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente. 

ACORDO DE PREVIDENCIA SOCIAL ENTRE O GOVERNO DA RE
PÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO CHILE 

O Govefrio da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da República do Chile, 

Desejosos de estabelecer normas que regulem as relações entre os dois 
países, em matéria de Previdência Social, 

mos: 
Resolvem celebrar um Acordo de Previdência Social nos seguintes ter~ 

CAPITULO I 

Disposições Gerais 

ARTIGO I 

O presente Acordo será aplicado, nos Países Contratantes, à legis!ação 
de previdência social referente às prestações existentes em um e outro, na for
ma, condições e extensão aqui eStabelecidas. 

ARTIGO II 

O presente Acordo serâ executado pelas entidades de previdência social 
dos Países contratantes, conforme se dispuser nos Ajustes Administrativos 
que deverão complementã~lo. 

ARTIGO III 

I. O presente Acordo se aplicará, igualmente, aos trabalhadores chile
nos no Brasil e aos trabalhadores brasileiros no Chile, os quais terão os mes
mos direitos e as mesmas obrigações dos nacionais do Estado Contratante em 
cujo território residam. 

2. O presente Acordo se aplicará, também, aos trabalhadores de qua!~ 
quer outra nacionalidade que prestem ou tenham prestado serviços no Brasil 
ou no Chile, quando residam em um dos Estados Contratantes. 

ARTIGO IV 

O princípio estabelecido no Artigo III terá as seguintes exceções: 
a) o trabalhador de uma empresa com sede em um dos Estados Contra~ 

tantes que for enviado ao território do outro por um período limitado conti~ 
nuarã sujeito à legislação do Estado de origem, pelo prazo mãximo de 12 (do
ze) meses. Essa situação poderá ser mantida excepcionalmente, por prazo 
maior, mediante prévio e expresso consentimento da Autoridade Competente 
do outro Estado; 

b) o pessoal de vôo das empresas de transporte aéreo e o pessoa! de trân
sito das empresas de transporte terrestre, continuarãó exclusivamente sujeitos 
à legislação do Estado em cujo território a empresa respectiVa-tem a sede; 

c) os- membros da tripulação de navio sob bandeira de um dos Estados 
Contratantes estarão sujeitos- à legislação do mesmo Estado. Qualquer outra 
pessoa que o navio empregar em tarefas de carga e descarga, conserto e vigi
lância quando no porto, estará sujeita à legislação do Estado sob cuja juris
diçãO -se enContre o naVio; 

d) os membros das representações diplomáticas e consulares, organis
mos internacionais e demais funcionários e empregados dessas represen~ 
tações, bem como os seus empregados domésticos, serão regidos, no tocante à 
previdência sOcial, pela legislação, tratados e convêni~s que lhes sejam aplicá~ 
veis. 

ARTIGO V 

1. O direito já adquirido às prestaçõeS pecuniárias, a que se ap!ica o 
presente Acordo, será conservado integralmente perante a Entidade Gestora 
do Estado de origem, nos termos da sua própria legislação, quando o traba
lhador se transferir em caráter definitivo ou temporâiio-pani o"têri'it6d0 do 
outro Estado contratante. 

2. Os direitos em fase de aquisição serão regidos pela legislação do Estado 
Contratante perante o qual se façam valer. 

O trabalhador que em razão de transferência de um Estado Contratante 
para o outro tiver tido suspensas as prestações a que se aplica o presente 
Acordo poderá, a pedido, voltar a percebê~las, sem prejuízo das normas vi
gentes nos Estados ContratanteS sobre caducidade e.prescrição dos direitos 
relativos à previdência social. 

CAPITULO II 

Disposições Particulares 

ARTIGO VI 

l. A assistência médica, farmacêutica, odontológica e previdenciãria 
do acidente do trabalho e reabilitação profissional será prestada a toda a pes
soa abrangida pela previdência social de um dos Estados Contratantes em seu 
deslocamento para o territóriO do- oU.tio Estado;-temporâria Ou definitiva
mente, desde que a entidade competente do Estado de origem reconheça o di
reito e autorize a prestáÇão. 

2. A extensão e a forma da assistência prevista no parágrafO I serão de
terminadas consoante a legislação previdenciãria do Estado Contratante 
onde essa assistência for prestada. A sua duração será estabelecida pela legis
lação do Estado de origem. 

3. As despesas referentes à assistência prestada correrão por conta do 
Estado de origem. Os Estados Contratantes fixarão, de comum acordo, o va
lor que será considerado para o reembolso e estabelecerão a forma deste. 

ARTIGO Vil 

l. Os períodos de serviço cumpridos em ambos os Estados Contratan
tes poderão, desde que não seja-m -simultâneos, ser totalizados para a conces
são das prestações que estabeleça o Ajuste Administrativo. 

2. O cômputo desses períodos se regerá pela legislação do país onde te
nham sido prestados os serviços respectivos. 

ARTIGO VIII 

1. Cada Entidade Gestora deten:nin~rá, de acordo com a sua própria 
legislação e com base no total dos períodos cumpridos em ambos os Estados 
Contratantes, -se o interessado reúne as condições necessárias para a conces
são de prestaçãO. 

'2. Em caso afirmativo, determinará o valor da prestação como se todos 
os períodos tivessem sido cumpridos sob a sua própria legislação e calculará a 
parcela a seu cargo,na proporção dos períodos cumpridos exclusivamente sob 
essa legislação. 

ARTIGO IX 

Quando o trabalhador, mediante a totalização, não satisfizer, siniulta· 
neamnte, as condições exigidas nas legislações dos dois Estados contratantes, 
o seu direito serâ determinado nos termos de cada legislaçã-o, à medida em 

·que se vão cumprindo essas condições. 

ARTIGO X 

O íilteressado pod6rã optar pelo reconhecimento dos seus direitos nos 
termos do Artigo VII, ou, separadamente, de acordo com a legislação de um 
dos Estados Contratantes, independentemente dos períodos cumpridos no 
outro. 

-ARTIGO XI 

l. Os períodos de serviço cumpridos antes do início da vigência do pre-
sente Acordo, só serão considerados quando os interessados tenham períodos 
de serviço· a partir dessa data. 

·:· 2. O disposto neste Artigo não prejudica a aplicação das normas sobre 
prescrição ou caducidade vigentes- em cáda Estado Contratante. 
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ARTIGO XII 

I. O trabalhador que tenha completado no Estado de origem o período 
de carência necessário à COnceSsão de auxílio-doença e de auxílio~ natalidade 
no Brasil e auxílio-maternidade no Chile terá assegurado, no caso de não se 
encontrar filiado à legislação do Estado de acolhimellto, o direitO ã_ esses 
auxílios nas condições estabelecidas pela legislação do Estado de origem e a 
cargo deste. 

2. Quando o trabalhador já ~t_iyer vinculadQ à previdên_ci~_~o~fal do_ 
Estado de acolhimento, esse direito -seiã recõnheciâO se o período di Carência~ 
for coberto pela soma dos períodos de serviço. Neste caso, as Rrestações serão-
devidas pelo Estado de acolhimento e segundo sua legislação. _ _ 

3. Em nenhum caso se reconhecerá direito à() r-ecel:iimentO de auxílio
natalidade nos dois Estados Contratantes em decorrência do mesmo evento. 

CAPITULO III 

Disposições Finais 

ARTIGO XIII 

l. As Entidades Gestoras dos Estados Contratan~es pagarão as pres
tações pecuniárias em irioedi- dó Seu próprio país. 

2. As transferências de numerário para o pagamento- ~e prestações se 
efetuarão conforme for assentado entre os Estados Contratantes. 

ARTIGO XIV 

Os exames médicos solicitados pela Entidade Gestora de um Estado 
Contratante, relativamente a segurados que Se encontrem no território do ou
tro Estado, serão levados a efeito pela Entidade Gestora deste último, por 
conta daquela. 

ARTIGO XV 

As prestações pecuniáriã.S concedidas de acordo com o regime de um,_ou 
de ambos os Estados Contratantes não serão objeto de redução, suspensão, 
ou extinção exclusivamente pelo fato de o beneficiário residir no outro Esta
do Contratante. 

ARTIGO XVI 

I. Os documentos que tenham de ser produzidos para os fins do pre
sente Acordo independerão de tradução oficial, visto e legalização Qelas auto
ridades diplomáticas ·e consulares e de registro público, desde que tenham tra
mitado por qualquer Órgão de Ligação nele previsto. 

2. A correspondência entre as Autoridades Competentes,:Órgãos de 
Ligação e Entidades Gestoras- dOs Estados Contratantes, serã redigida no res-
pectivo Idioma oficial. · 

ARTIGO XVII 

Os requerimentos, recursos e outros documentos produzirão efeito ainda 
que, devendo ser apreciados em um dos Estados Contratantes, sejam apresen
tados no outro, dentro dos prazos estabelecidos pela legislação do primeiro. 

ARTIGO XVIII 

As autoridades consulares dos Estados Contratantes poderão represen
tar, sem çnandato goyernamental especial, os nacionais do seu próprio Estado 
perante as Autoridades Competentes e as Entidades Gestoras em maté-ria-de 
previdência sociâ.l do" outro Estado. 

ARTIGO XIX 

I. Para aplicação do presente Acordo a Autoridade Competente de 
cada Estado Contratante poderá instituir Órgãos de Ligação mediante comu
nicação à Autoridade Competente do outro Estad_o Contratante. 

-2._- Pã.ra os fins do pres.ente Acofdo entende-se por Autoridades Compe
tentes o Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social do Brasil e o 
Ministro do Trabalho e PreVIdência Social do Chile. 

ARTIGO XX 

I. Cada um dos Estados Contratantes notificará o outro da conclusão 
das formalidades estabelecidas pelas respectivas disposições constitucionais 
pertinentes. -

2~ O presente Acordo entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte 
ao da data da última notificação, a que se refere o parágrafo anterior. 

ARTIGO XXI 

I. O presente Acordo terá duração indefinida, salvo denúncia escrita 
por qualquer dos Estadqs Contratantes, que somente surtirá efeito 6 (seis) 
meses após a data da notificação. 

2. As situações decorre:ntes de direitos em fase de aquisição no momen
to da expiração do presente Acordo serão reguladas de comum acordo pelos 
Estados Contratantes. 

3. As disposições do prese_nte Acordo em caso de denúncia por um dos 
Estados Contratantes, continmifãO aplicando-se aoS direitos adquiridos du
rante sua vigência. 

ARTIGO XXII 

A aplicação do presente Acordo serâ regulada por Ajuste Administrati
vo, cuja elaboração poderá ser atribuída pelas Autoridades Competentes a 
uma Comissão ad-hoc. integrada por Delegações dos Estados Contratantes. 

Feito em Santiago, Chile, aos lO dias do mês de outubro de 1980, em 
dois exemplares, nos idiomas português_ e espanhol, sendo ambos os textos 
igualmente válidos e autênticos. 

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

Pelo Governo da República do Chile: René Rojas Ga/dames. 

SENADO FEDERAL 

-SUMÁRIO 
l-ATA DA 52• SESSÃO, EM 3 DE MAIO DE 1982 

1.1 - ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matêriaS:: · 
-Projeto de Lei do Senado n' 363/81; Emenda n' 2, de Plenãrio, ao 

Projeto de Lei da Câmara n• 23/77 (n• 996-B, de 1975, na origem); e Proje-
tas de Lei do Senado n•s 178/79 e 300/80. --

1.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME- Criação de agências do Banco do 
Brasil em cidades do Estado do Acre. 

SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Opiniões de personalidades 
brasileiras a respeito do conflito gerado pela posse das Hhas Malvinas. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO - Homenagem -à 
EMBRAER na oportunidade da entrega do 40()9 avião Bandeirante. 

SENADOR HELV!DIO NUNES:._ Reformulação do Sistema Tri
butãrio Nacional. 

SENADOR MOACYR DALLA- Congratulando-se com o Sr. Eu
rico Rezende pela administração desenvolvida à frente do Executivo capi
xaba. 

SENADOR HENRIQUE SANT!LLO -Encaminhando à CP! que 
apura a devastação da floresta Amazónica e suas implicações e à CPI que 
investijf~f o flln"CfOiiàiiiento dO mercado financeiro do País, requerimentos 
de convocação de autoridades para esclarecer fatos que menciona. 

SENADOR LÁZARO BARBOZA - Instalação de entreposto da 
COBAL em Rio Verde- GO. Apelo em favor de guardas-sanitãrios da 
SUCAM. 

1.3-.:..-()RDEM DO DIA 

--Projéto-de Lei do Se~ado n• 13/79, de autoria do Senador Mmau
ro Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para 
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o comerciârio, na forma-que· especifica. Votação adiada por falta de quo
rum. 

- Projeto de Lei do S_onado n• 329/80, de autoria do Sena<ior Cunha 
Lima, que modifica dispositivo da Consolidação 4as Leis do 'J,raba,!ho 
para fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais_ tam
bém integre a remuneração. Votação adiada por falta de quornm. 

-Projeto de Lei do Senado n• 164/81, de autoria do Senador Luiz 
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, patrono da Força 
Armada Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quornm. 

-Projeto de Lei do Senado n'? 352/78, de autoria do Senador Acciq
ly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de 
quornm. 

-Projeto de Lei do Senado n• 255/80, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que acrescenta dipositivos à Lei n'? 5.480, de 10 -de agosto de 
1968, disciplinando o pagamento do 13'? salãrio devido aos trabalhadores 
avulsos. Votação adiada por falta de quornm. 

-Projeto de Lei do Senado n• 362/79, de autoria do SenadorJ?um
berto Lucena, que altera disPositivo da Lei n'? 6.718, de 12 de novembro de 
1979. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 309/79, do Senador Gabriel Her~es, 
que dispõe sobre o exercJcío da auditoria cont~9~l~.e_dáoutras providên-

cías. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requeri
mento n• 35/82. 

1.3- DISCURSO AI'ÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR LO MANTO JONIOR- Anâlise dos empréstimos mu
nicipais e estaduais. 

_ 1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DODIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO.. . - -

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO-
RES 

- Do Sr. Gabriel Hermes, proferido na sessão de 30-4-82 
-Do Sr. Leite Chaves, proferido na sessão de 26-4-82 (Retificação). 

3- ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 
~ N• 19 de 1982 _ _ 

4-SECRETARIA-GERAL DA MESA 

-Resenha das matérias aprecíadas de l<? a 30~4-82 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

... 

ATA DA 52~ SESSÃO, EM 3 DE MAIO DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDeNCIA DOS sRS- .JORGE KALUME, GABRIEL HERMES 
E ADERBAL JUREMÁ 

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

Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo 
Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- J~rbas Passarinho- Ale
xandre Costa- José Sarney- Bernardino Viana- Helvídio Nune~-:- Josê 
Lins- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz CavalGante --LouiivalBap
tista --Passos Pôrto- Lomanto Júnior- João Calro_on- Moacyr Da!la 
-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino --Amaral Fur
lan- Henrique Santillo - Lâzaro Barboza- __Lenoir Vargas- Pe.4_r:_o Si
mon - Tarso Dutra. 

O SR- PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 29 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão~ 

Sob a proteção de Deus iniciamo$ nossos trabalhos. __ 
O Sr. 19-Sec:retãdo procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•s 213 E 214, DE 1982 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 363, de 1981, que ''altera o 
parágrafo único do artigo 5'? e o Anexo III da Lei n'? 6.908, de 21 de 
maio de 1981, e dá outras providências". 

PARECER N• 213, DE I982 
Da Comissão de Constituição· e Justiça 

Relator: Senador Bernardino Viana 
O presente Projeto é da iniciativa da- Comiss~o _ Dire~ora e obje~iva, alte

rando os dispositivos referidos na ementa em epígrafe_, estet:tder aoS funcio
nãrios do Senado modificações que favoreceram serviÇores do ~oder_Executi-
vo. 

Esclarece a Justificação, num dos seus trechos: 

'"As alterações incidem precisamente no regime que disciplina a 
Grã.tificação de Nível Superior, consoante aS normas fixadas pelo 
art. 6~ do Decreto~lei o<? 1.873,de 1981, e no sistema de posiciOna
mento de Referências atribuídas às Categorias de Médico, na forma 
do disposto no DecretoMiei n9 1.874, de 1981. As_sim: pai'a os servi-

dores do S~n:;tdo,_ em igualdad~ de s_ituações, prescrevem-se anâlow 
g.a~ ?-ltefações ~-a Lei n<? 6.908, -de 198"1, incl~sive no--que tange à vi
gência das vantagens financCirasodetas det1llcntes, as Quais são reco~ 
n_becidas a partir de 1 ~ de juilho de 1981." 

O Projeto está correto, em termos de constitucionalidade ejuridicidade, 
jã que atende à política de paridade retributiva fixada pelos arts. 98 e 108, § I • 
da ConstitUição F_e.deral. 

Isto p~sto, opino por sua aprovação. 
Sala das Comissões, 28 de abril de 1982: -Aloysio Chaves, Presidente

Bernardino Viana. Relaior- Franco .lfontoro- Leite Chaves- AfartinS Fi
lho - João Calmon - Almir Pinio - Josê Fragelli. 

PARECER N• 2I4, DE 1982 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Bernardino Viana 
O preserlie·p-iojeto é de iniciã.tiva da ComiSsão Diretora e objetiva esten

der_aps funcionários do Senad_o v_<l:ntagens concedidas aos servi.çlores do Po
der Executivo. 

Segundo a justificativa apreSentada, assinala a egrégia Comissão Díreto-
ra- da Casa, num dos trechos: -

"'As alterações incidem precisamente no regime que disciplina a 
Gratificação de Nível Superior, consoante as normas fixadas pe!o 
art. 69 do Decreto-lei n<? 1.873, de 1981 e no sistema de posiciona
mento de Referências atribuídas às Categorias de M_édico, na forma 
do disposto do Decreto-lei n• 1.874, de 1981. 

Assim, para. os -servidores do Senado, em igualdade de si
tuações, prescrevem~se anãlogas alterações_na Lei n'? 6.908, de 1981, 
inclusive no que tange à vigência das vantagens financeiras delas de
fluentes, as quais são reconhecidas a partir de 1~ de junho de 1981." 

Há a r_essaltar que a medida encontra respaldo na política de paridade re
tributiva fixada pelos artigos 98 e 108, § I • da Constituição Federal. 

As vantagens fülã.nÇeiras-são Qevidas a partir de 19 de junho de 1981, e 
cort_e_rão por conta da dotação orçamentária própria consignada_ no Senado. 
- __ No que compete a esta Comissão examinar, nada hã a opor a sua trami
tação, razão por que opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 1982.- Franco Montoro, Presidente 
--Bernardino Viana, Relator ...,.... Affonso Camargo - Tancredo Neves -
Mauro Benevides- Martins Filho- Lomanto Júnior- Almir Pinto- José 
Fragel/i. 
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PARECERES N•S 215, 216 E 217, DE 1982 

Sobre a Emenda n9 2, de Plenário, ao Projeto de Lei da Câmara 
n'? 23~ de 1977 (n"' 996-B, de 1975, na origem), que "altera a redação 
do artigo 147 do Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943 (Consoli
dação das Leis do Trabalho)". 

PARECER N• 215, DE 1982 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Almir Pinto 
O Projeto de Lei da Câmara n9 23, de 1977, estabelece -modificando a 

redaçào do art. 147 da CLT. -, que o empregado optante ou não, que for 
dispensado sem justa causa; que deixar espontaneamente o emprego; Ou que 
atingir o_ término do contrato a prazo determinado antes de completar um 
ano de serviço na mesma empresa, fará jus ao pagamCnto de férias, de aCordo 
com o art. 130, inciso I, daquele diPloma legal, na proporção de um doze avos 
por mês trabalhado, considerando-se como mês completo a fração igual ou 
superior a quinze dias. 

A Emenda n'? 2, de Plenário, de autoria do ilustre Senador José Lins, 
transfere a alteração redacional do art. 147 da CLT, para o artigo 26 da Lei nO? 
5.107, de 13 de setembro de 1966, e elimina do seu texto a referência ao inciso 
I do art. 130 da CLT, mantendo a peitas a remisSão ao Caput dO- feferid~ arti
go. 

Na Justificação, assinala o Autor que, .. como salientado pela COmissão 
de Constituição e Justiça, a proposta tem caráter estritamente indenizatório, 
e a lei que rege, hoje, no direito social, a questão indenizatória é a que -crioU o 
sistema do FGTS, ou seja, a Lei n' 5.107 /66". _ _ 

Realmente, o Projeto visava, origiila.Imente, como 4estaca adiante o ilus
tre Senador José Lins, ~·incl!-lir na Lei n9 5.107/60,1nstiiuidora do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, mais urna hipótese de pagamento de férias 
antes que o empregado, optante ou não, complete um ano de serviço na mes
ma empresa, quando deixar espontaneamente o emprego". 

Diante do exposto e como inexistem óbices quanto ao aspecto jurídico
constitucional, nosso Parecer é pela aprovação da Emenda nO? 2, de Plenário. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1980.- Nelson Carneiro, Presiden
te, em exercício -Aimir Pinto, Relator- Luiz Fernando Freire-Raimundo 
Parente- Bernardino Viana- Aderbal Jurema- Helvídio Nunes- Franco 
Montoro - Tancredo Neves. 

PARECER No 216, DE 1982 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Humberto Lucena. 
O Projeto de Lei da Câmara n' 23, de 1977, tem, desde a sua tramitação 

inicial e aprovação na Casa de origem, o objetivo único de mandar inserir em 
nosso ordenamento jurídico-social um dispositivo que d"eterinine a obriga to- . 
riedade de pagar férias indenizatórias proporcionais (ou férias do.Zeavadas) 
também aos trabalhadores que deixam espontaneamente o emprego, tudo em 
contraposição ao estabelecido presentemente na lei, que somente o admite 
quando o empregado for despedido sem justa causa ou quando atingir o tér
mino do contrato a prazo certo (ex-vi" do art. 26, da Lei n9 5.107, de 1966). 

Nesta Casa, depois de fundadas objeções quanto à técnica legislativa em
pregada, bem como de providências. que acabaram por fazer a própria CCJ a 
opinar sobre a matéria, as manifestações dos órgãos _técnicos foram todas no 
sentido de recomendar a aprovação do projeto, mas Com a Emenda n9 1-CLS, 
que procurava dar-lhe melhor redação. 

Entretanto, em Plenário, por iniciativa do nobié SC:mador José Lins, eis 
que nova emenda é oferecida, agora sob n9 2, para es~larecer d~ vez qual a le
gislação que deve efetivamente ser alterada para o fim de alcançar o objetivo 
pretendido inicialmente. -

E, de fato, se a Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1966, atravês de seu 
art. 26, é que trouxe ao direito soci~l a inovação de mandar pagar férias pro
porcionais calculadas em duod,Ximos, parece óbviO qiie -aí é o lugar mais ade
quado para introduzir a alteração preconizada no projeto, tanto mais que se 
trata, simplesmente, de ampliar o alcance do beneficio, fazendo-o incidir tam
bém no caso em que o empregado livremente deixar o ~mprego. 

Por tais razões, manifesto-me inteiramente de acoido com as ponde
rações do nobre relator da Emenda n"' 2, de Plenário, na ComissãO de ConstiM 
tuição_ e Justiça. 

Sala das Comissões, J9 de outubro_ de 1981.- AloYsio ChaVCs.-Pfesidente 
-Humberto Lucena, Relator- Eunice Michiles- .fosé Fragelli 7"'"Arno Da
miani. 

PARECER N• 217, DE 1982 

Da C omi.ssão de Finanças 

Relator: Senador Almir Pinto. 
Sob exame a Emenda n"' 2, de Plenârio, oferecida pelo ilustre Senador Jo

sé Lins, ao Projeto de Lei da Câmara que altera a redação do artigo 147 do 
Decreto-lei n' 5.452, de I' de maio de !943 (Consolidação das Leis do Traba
lho). 

ViSa a emenda- -esclarecer definitivamente qual a lei que deve ser modifi
cada para atender ao objetivo da proposição. 

Em verdade a Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1966, instituidora do 
Fundo de Garantia do Teinpo de Serviço, é que deve ser alterada face ao ca
ráter estritamente indeni:iatórío do Projeto. 

Esta lei inseriu erri iiossa legislação social o pagamento das férias propor
cionais calculadas em duodécimos, cabendo aí a ampliação do beneficio ao 
trabalhador que deixar espontaneamente o emprego. 

Assim, fica incfuído no -texto legal próprio mais esta hipótese de paga
mento de férias. 

Entendemos procedente a Emenda n9 2, de Plenário por demonstrar ple
namente as razões que determinam a inclusão do beneficio na Lei do Fundo 
de ÇJarantia d~ Tem~o de Serviço. 

À vista do exposto, concluímos pela aprovação da Emenda n"' 2, de Ple
nário. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 1982.- Franco Montoro, Presidente 
- Almir Pinto, Relator- Gabriel Hermes- Affonso C amargo- Raimundo 
Parente -Bernardino Viana- Amaral Furlan- José Fragelli- Mauro Be~ 
nevides --oAmaral Peixoto. 

PARECERES N•s 218, 219, 220 E 221, DE 1982 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 178, de 1979, que "acres
centa parágrafos 8.o art. 5'? do Decreto~Iei n9 366, de 19 de dezembro 
de 1968, e dá outras providências". 

PARECER N• 218, DE 19'82 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Rel~tor: Senador Raimundo Parente 
No intuito de acrescentar parágrafos ao art. 5'? do Decreto-lei nO? 36.6, de 

19 de dezembro de 1968, o ilustre Senador Bernardino Viana submete à consi
deração do Senado Federal o presente Projeto de Lei, em razão do qual seis 
novos dispositivos são íncOrporados àquele artigo, no sentido de definir a for
ma e os casos de atuação das Comissárias de Despachos. 

~ 

A longa e erudita j~stific~ção erit qu~ se apóia a proposição define, de 
forma clara, o objetivo colimado, quando textualmente declara: 

" ... continua-em vigor o artigo 5'? do Decreto-lei n9 366;de 19 de 
- dezembro de 1968, in -verbis: 

Art. 5'?. Âs_ Comissárias de Despachos _somente é permitido 
operar junto às rep-artiÇões aduaneiras, na qualidade de procurado
ras de terceiros, sendo-lhes vedado o exercício de qualquer operação 
de comércio exterior em nome próprió." 

COnseqüentemente, ao regulamentar, no prazo de§ 49 do artigo 
1 "'· da Lei n"' 6.562, de 18 de set~mbro de 1978, o Executivo poderia 
lançar a adjetivaçào d.:tquele artigo 5'?, tanto mais quanto o caput do 
artigo 48 do D~creto~lei ~9 37, de 1966, permaneceu com a mesma 
redação a"Eming-erlte, de uffia e outra situações, assim determinando, 
in verbis: 

- --'"Art. 48. A conferência aduaneira será realizada por Agentes 
Fiscais do Imposto Aduaneiro, nã presença do importador ou de 
-seu representante legal, e se estenderá sobre toda a mercadoria des
pachada, ou parte dela, conforme critérios fixados no Regulamen
to." 

Ora, permanecem, agora, na sistemática Ic!gal, duas inter
venções permissíveis: 

a) a das Comissárias, desde que agindo em nome de terceiros, 
ex vi do artigo 5' do Decreto-lei n' 366, de 19 de dezembro de 1968; 

b} a dos despachantes adu_aneiros, restaurados pelo artigo I"' d·a. 
Lei n•6,562, de 18 de setembro de 1978." 

I~arredável a conclusão de que, adjetivando qualquer modifi
cação daquele artigo, poderia o Executivo também regulamentar o 
citado artigo- 5"', relativo às Comissárias de DespachOs e seuS empre-
gados. 
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Esta a lacuna que pretendemos preencher com o presente proje
to, esclarecendo que essas ComissáriaS, e não ãpenas os despachan
tes aduaneiros~ podem, por conta de terceiros, atuar no processa
mento de despachos aduaneiros." 

E conclui: 

.. Tal caminho ê o de acrescentar também parágrafos ao art. 59 
do Decreto-lei n• 366, de 19 de dezembro de 1968, fazendo justiça às 
Comissârias de Despachos e seus empregados, cujas funções nurica 
sofreram restrições legais, tanto mais quanto se trata de missãO in
substituível no contexto das operações mercantis.~' 

Evidentemente, ao Projeto em exame, não pOdem ser opostas qüaisqher 
das limitações constitucionais- vigentes, ir<f que res-peita àiiüciatrVa, inexistin
do, igualmente, óbices de natureza jurídica que o possam invalidar, daí por 
que somos por sua tramitação. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente- Raimundo Parente, Relator- Aloysio Chaves- Moacyr Da/la 
- Almir Pinto- Nelson Carneiro- Bernardino Viana- Murilo Badaró. 

PARECER N• 219, DE 1982 (PRELIMINAR) 
Da Comissão de Economia 

Relator; Senador José Lins 

A esta Comissão de Economia cumpre examinar o mérito do Projeto de 
Lei do Senado n9 l78, de 1979, que .. acrescenta parágrafos ao art. 59 do 
Decreto-lei n9 366, de 19 de dezembro de 1_968, e dá outras_ providências. 

De autoria do ilustre Senador _Bernardino Yialfa_._a proposição pretende, 
especificamente, regulamentar a função das Comissárias que atuam no pro
cessamento de despachos aduaneiros. 

Alega o ilustre autor, em sua justificação, que a sistemática legal vigente 
permite duas intervenções no processamento de despachos aduaneiros, asa
ber: 

a) a das Comissárias,-conforme o artigo 59 do De_c_r_eto-1e(n9 3-66, de 19 de 
dezembro de 1968; e 

b) a dos despachantes aduaneiros, de acordo com o artigo 19 da Lei n9 
6.562; de 18 de setembro de 1978. 

Todavia, continua o autor, o Poder Executivo não regulamentou as 
funções das Comissárias a·euespachos e os direitos dos seus empregados, que 
atuam como representantes de importadores e exportadores nas operações de 
comércio exterior. 

De acordo com o artigo 48 do Decreto-lei n• 37/66 e~ Lei n• 6.562/78, o 
despachante aduaneiro poderá ser o representante legal do importador para a 
conferência aduaneira, realizada por Agentes Fiscais do Imposto Aduaneiro, 
relativamente ao desembaraço e despacho de mercadorias importadas e ex.: 
portadas e em toda e qualquer outra operação do comércio_exterior, realizada 
por qualquer via, inclusive no desembaraço· de bagagem de passageiros. 

Em outras palavras, para que o despachante aduaneiro possa substituir o 
importador no processamento das operações anteriormente referidas, em to
dos os seus trâmites, junto aos órgãos competentes, ê ·necessário a sua con-
dição_ de representante legal. - - -

Porém, o autor ressalta que o advento da Lei n9 6.562/78, apesar de adje
tivar a função do despachante aduaneiro nessas operações, alterando e revo
gando dispositivos do Decreto-lei n9 366/68, manteve em vigor o artigo 59 
deste, propiciando a dupla intervenção no processamento de despachos adua
neiros. 

O artigo 5• do Decreto-lei n• 366/68, reza: 

••Art. 59 _As Comissárias de Despacho somente é permitido 
operar junto às repartições aduaneiras na qualidade de procurado
ras de terceiros, sendo-lhes vedado Q exercício de qualqUer operação_ 
de comércio exterior em nome próprio." 

Realmente, o artigo transcrito revela a permissibilidade para a atuação 
das ComiSsárias junto às repartições aduaneiras, no processamento de qual
quer operação de comércio exterior, condicionada, porém,_ à qualidade de 
procuradora de terceiros. 

Dessa forma, enquanto esta encontra-se limitada em suas funções, ao es
tabelecido numa procuração de terceiros (procurador), o despachante adua
neiro responde em suas funções por todos os dispositivós -cõn.Stantes do Con
trato Social ou Estatuto __ da Empresa (Representante Legal). 

Como a proposição especifica ampla competência às Comissárias rio que 
diz respeito às operações de comércio exteriOr, ocorre-no-s a dúvida quanto a 
essa concessão de poderes que se antecipa àqueles que devem ser estabeleci
dôs nurnã procüiação. 

Por outro lado, não estaria o poder público consciente desta dupla inter
venção no processamento das operações de despachos aduaneiros e de sua 
conveniência operaCional, -aai -a -manutetfçãõ- do art. 59_ do Decreto-lei n9 
366(68? 

Do exposto, antes de concluírmos defirlitivamente sobre -o Prójeto, soli
citam-oS audiência do Poder Executivo, relativamente à oportunidade e con
veniência das medidas sugeridas no presente projeto. 

Sala das Comíssões, 20 de novembro de 1980. - Teotônio Vilela, Presi
dente- José Lins. R~lator- Bernardino Viana- Lenoir Vargas- Vicente 
Vuolo - José Richa. 

PARECER~~',220, DE 1982 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador José Lins 
Retorna a esta Comis_são de Economia o Projeto de Lei do Senado n9 

l78f79, de autoria do ilustre Senador Bernardino Viana, que acrescenta pará
gráfos ao art. 5• do Decreto-lei n• 366, de 19 de dezembro de 1968 e dá outras 
providências. 

A proposição, objetivando regularmentar a função das Comissárías Cj_ue 
atua, no processamento de despachos aduaneiros, foi submetida à audiência 
do Poder Executivo quanto à oportunidade e conveniência das medidas suge
ridas. 

Respondendo à diligência, o Senhor Ministro de Estado da Fazenda, res
salta a inconveníênciã da matéria, tendo em vista que a finalidade meramente 
explicativa dos dispositivos em rtada alteraria a situação das Comissãrias, não 
oferecendo assim neilhuma contribujção ao disciplinamento da matéria. 

E, mais ainda, destaca que a redação da alínea "b", do parágrafo 39 do 
artTgDl9 da proposição, acarretaria embaraÇos e atrasoS aos serviços das re
partiÇões, com reflexos negativos tiara o comérciO- exterior. 

A revolução industrial contribuiu significativamente para a interdepen
dência das itividades produtivas das nações e para a divisão internacional do 
trabalho. 

O engajamento natural dos países nesse processo e a resultante interna
cionalização de suas economias, demandam constantemente uma crescente 
flexibilidiade e efiCií!nCia em toda Uni.a gama de serviços que envolvem o co
mércio· eXteriOr. 

No Brasil não foi diferente, haja vista a inquestionãvel importância de 
suas relações comerciais cõln-O reSto dO múndQ. 

Essa irriPortânCia, alcançada ·ao-longO dos anos, se fez acompanhar para
lelamente de uma infra-estrutura comercial dinâmica que devemos preservar 
e contribuir para seu crescente aperfeiçoamento. 

Nesse sentído não Vislumbramos inicialmente nenhuma contribuição do 
Projeto de Lei do Senado n9 178/79, o que nos fez diligenciar ao Poder Execu
tiVO, pors-; ·aado o seu importante papel nesse processo, teria melhores con
dições de julgá-lo. 

Assim sendo; com baSe nas Infor-mações fornecidas e no nosso próprio 
julgamento, somos pela rejeição- do Projeto sob exame. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 1981. -José Richa, Presidente- Jo
sé Lins, Relator- Luiz Cavalcante- Alberto Silva- José Fragelli- Vicen
te Vuolo. 

PARECER N• 221, DE 1982 
Da Comissão de Legislação Social 

Relatoi: Senad-or José Fragelli 
Objetiva o eininellte Senador Bernardino Viana, pelo presente projeto, 

acrescentar parágrafo ao artigo 59 do Decreto-lei n9 366, de 1968, de modo a 
restabelece-r as antigas atribuições das chamadas .. Comissárias de Despa
chos" aduaneiros, limitadas que foram pelo referido diploma legal. 

Vale recordar que, até 1968, a atividade de desembaraço e despacho de 
mercad_orias impq_rtadas, era realizada, obrigatoriamente, por profissionais 
habilitados em concurso público, os "despachantes aduaneiros" e pelas co
missárias de despachos, normalmente constituídas ~ob a forma de firma indi
vidual ou sociedade comerciais que, embora atuassem em nome de terceiros, 
exercitavam sua atividade por conta pr6prla, a exemplo dos representantes 
comerciais. 

O Decreto-lei n• 366/68, no entanto, declarou liberal a atividade de des
pacho aduaneiro, passando os respectivos profissionais e as comissárias a se
rem livremente contratados_ pelos interessados. 

Tal medida, no entanto, não resultou benêfica para o desembaraço das 
mercadorias, porquanto, pessoas não habilitadas, representando, pratica
mente; cada importador:- passaram a_tumuJtu.ar_as __ rep_artiç_Õ§ __ a_dJJ_~n~b:ª~-a 
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tal ponto que um serviço anteriormente eficiente transformou-se em verda-
deiro cao-s. -

A conseqüência natural seria restabele_cer o papel do despachante adua
neiro, o que foi feito pela Lei n9 6.562, de 18 de setembro de 1978. Omitiu-se, 
no entanto. o legislador quanto à representação das ComissáriaS- de Despa
chos, que continuaram a atuar, apenas, como procuradoras de terceiros. _ve
dado o exercício de qualquer operação_ de comércio em nome próprio. 

O que o projeto pretende é, em suma, esteflder os benefíci_qfo dã alteração 
feita pela supracitada Lei n9 6.562(68, às Comissárias de despachos, 
permitindo-lhes operar diretamente ou por seus titulares ou ell)pregados com 
vínculo de trabalho ou, ainda, por meio de procuradores. 

Ora, tal extensão equivaleria a reStél,belecer o. tumulto e a desordem que 
pontificou quando da liberaÇão -da atividade. Como_ bem acentua o Sr. Minis
tro da Fazenda, na resposta dada à consulta da douta Comissão de Econo
mia, a medida proposta .. fatalmente acarretarA embaraços e atrasos aos ser
viços das repartições, com reflexos negativos Para o -comércio exterior, Pois -o 
simples subestabelecimento de um mandato a um empregado, embora o habi
lite juridicamente, -nã-o o torna necessariamente, apto ao exercício de uma 3ti

·vidade que requer conhecimentos específicos". 
Nestas condições, acompanhando o parecer da Comissão de Economia, 

que bem examinou õ mérito da proPosiçãO, opinamos, também pela sua re
jeição. 

Sala das ComisSões, 29 de abril de 1982.- Raimundo Parente, Presiden
te --José Fragelli. Relator- HenriqUe Sam i/lo- Franco Montoro- Almir 
Pinto - Gabriel Hermes. 

PARECERES Nos 222 E 223, DE 1982 

Sobre o Projeto de Lei no Senado n9 300, de 1980, que ''introduz alteração 
na Lei nll6.830, de22 de setembro de 1980, que ''dispõe ~bre a cobrançaju~ 
dicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências". 

PARECER No 222, DE 1982 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: SenadOr Murilo Badaró 

De autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, o Projeto sób exame iri
troduz alteração na Lei nll 6.830/80, eStabelecendo que: .. Art. 26 -Se) an
tes da decisão de primeira instância, a inscrição da-Dívida Ativa for, a qualw 
quer título, cancelada, a execUção fiscal será extinta, respondendo as partes 
pelos atas até então praticados, inclusive quanto a eventual procedimento te
merário". 

2. Na Justificaçã-o, adUz o Autor: "O p~ojiitO.c_lJ!da ~~alterar a reclação 
da Parte final do art. 26, onde se consigna, de modo estranhamente injurídi
ca, a irresponsabilidade total das partes quanto a custas e outros encargos 
nos casos de extinção da execução fiscal decorrente de cancelalnento da ins
crição da Dívida Ativa 11

• 

3. O Projeto não só não merece reparos_ sob os pontos de vista jurídico
constitucional e técnico-regimental, ffias até, como bem assinala o Autor 
sana irijuridicidade da Lei nll-6.830/80, pOis, ''peimítír a l~ique a açãO -execu~ 
tiva fiscal seja extinta em atenção ao exclusivo interesse do exeqüente, é o_ 

mesmo que, no mínimo, desrespeitar o princípio da igualdade entre as par
tes". 

4. Ante o expoxto, opinamos pela aprovação do ProjetO, pai- çonstitu
cional, jurídico, regimental, de boa técnica _legislativa e, no mérito (art. 100, 
item I, n9 6, do Regimento Interno), oportuno e conv~niente. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 19H.- Aloysio Chaves. Presiden
te- Murilo Badaró, Relator- Orestes Quércia- Nelson CarnefrO, senl voto 
-Raimundo Parente- Bernardino Viana- Martins Filho-- Moacyr Da/la 
- Hugo Ramos - José Fragelli - João Cafmon. 

PARECER N• 223, DE 1982 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Mauro Benevides 
O projeto de lei acima epigrafado já foi examinado na Comissão de 

Constituição e Justiça onde, mercê de parecer da lavra do Senador Murilo 
Badaró, logrou ser considerado "constitucional, jurídico, regimental, de boa 
têcnica legislativa, além de oportuno e conveniente quanto ao mérito". 

O texto da proposição e suá judiciosa juStificação dizem tudo. 
Na verdade, o texto não escorreito do art. 26 da Lei n9 6.830, de 22 de se

tembro de 1980 e os conflitos-que ele suscita, não somente com o princípio da 
sucumbência (art. 20 e segts. do CPC), mas até com as regras jurídico~ 

proces~uai~ estabelec~~.ls para a extinção do prqc_esso (art. 267, § 49, domes
mo CPC), podem e devem ser atribuídos à pressa com que a matéria tramitou 
no Congresso e à .intransigêncía do ~ecutivo e sUa representação, que não 
admitirarri emendas nitidamente aperfeiçoadoras, como a do Deputado Ho· 
mero Santos, aqui também noticiada. 

Penso, assim, que não devemos deixar de acolher a proposição porque 
ela, subre estar substanciosamente justificada quanto ao méritO restabelece a 
jurídicidade do dispositivO que e.stâ sendo alterado em sua redação, o artigo 
26 da Lei no 6.830, de 1980. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 1982.- Franco Montoro, Presidente 
- Mauro Benevides, Relator --Raimundo Parente- Alfonso Cámargo
Tancredo Neves- Amaral Peixoto- Gabriel Hermes- Almir Pinto- José 
Fragelli - Bernardino Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema) - O Expediente lido vai à 
publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

-o SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguihte discurso.)- Sr. Presi-
dente .. Srs._ Senadores: __ _ 

Ç> meU: r~gistro de ht;~j_e vã! e pelO significago õas_iOformações que me fo~ 
raro prestad3s -dia 29 de abril pelo ilustre Líder, Senador Nilo Coelho, sobre 
as providéncias que-o Conselho Monetário Nacional tomou dia ~8 do mesmo 
mês. Trata-se in~cütlme~te da-criação de 1.072 ag~ncias do Banco do Brasil 
em t"ódo o -País, -Por oi-deril. do pf.eSidente João Figueiredo e. nas quais 
incluem-se seis destinadas às cidades acreanas de Brasiléia, Feijó, Mânc_ip Li-
ma, Senador Gukiinaid, Tarauacá e Xapuii. · 

QUero exaltar esse gesto de Sua Excelência em favor do Acre, pelo alto 
sentido dessa medida em prol do seu desenvolvimento sócio-econômico._Senti 
que o Presidente Figueiredo rriais Uina Vez demoflstrou sua sensibilidade pela 
nossa problemática, no afã de minimizá-la, através de atos dessa envergadu
ra, atendendo aos reclamos dessas populações, trazidos pela nossa voz no 
Congresso Nacional algumas vezes e outras, por meio da linguagem escrita. 

O Sr. Moacyi Dal!a - -Periniie V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME - Com prazer. 

· à_ Sr. MoãCyr Dqlla ~ Eminente_S_enaci~r JorSe. Kalume, V. Ex• faz bem 
e eu nle c6n&ratufo Com V. Ex• pelo pronunciamento que faz nesta tarde. ~ 
evidente a_ euforia, também no meu Estado, pêla criação de I I agências do 
Banco do Brasil em diversos municípios. Queremos acoplar à satisfação de V. 
Ex• i Sati_sfa_ção--do poVo do-ESpírito Santo. Queremos dizer também a Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República e ao eminente Presidente do 
Banco do Brasil, dos melhores agradecimentos do povo capixaba por terem 
atendido às nossas reivin-dicações, porque vádã.s e reiteradas vezes, aqui deste 
sodalído, -enviamos solicitação nesse- sentidO. V. Ex• estâ fazendo justiça a 
quem, efetivamente; estaO.dO-no ápice da pirâmide gávernamental, vê que, lá 
embaixo, um verdadeiro fciimígueir6 necessita de amparo estatal capaz de 
proporcionar o desenvolvimento das pequenas comunas. Meus parabéns a V. 
Ex• e peco que os transmita, através do seu pronunciamento, ã área governa
merital. M-uito -obrigãdo. 

O SR. JORGE KALUME- O assunto parece simples, mas tem tam
bém um sentido altamente social. Daí a euforia do poV9 acreano, daí a minha 
presença aqui. para manifestar a minha gratidão ao Presidente João Figueire~ 
do. 

" Devo dizer que-o completar dessa lacuna em favor do estado acreano 
trouxewme alegria em vista âe seuS "reflexos-satisfatóríos no seio da nossa co
munidade. E daqui vai o recOnheCimento dO-poVO acreano e em especial dos 
habitantes que terão nas futuras agências do Banco do Brasil um suporte ade
quado para melhor se desenvolverem. 

E, paralelamente a este registro, vou à história para lembrar que a pri
meira agência do Banco do Brasil no Acre foi instalada na sua Capital- Rio 
Branco - em 1928, pelo empenho do saudoso Governador Hugo Ribeiro 
Carneiro junto ao Presidente Washington Luiz. O Acre contava apenas 25 
anos de sua identidade brasílica e era desprovido de qualquer órgão bancário. 
As empresas comêrciais, dado o seu caráter eclético numa área carente de tu
do, tinham a seu cargo esse desempenho. 

O sistema, pela sua precariedade, atendia emergencialmente, contudo ca
recia de fundamentos técnicos, pois se destinava praticamente à atividade ex· 
trativista ou fornecimento aos furicionários que "empenhavam", atravês de 
.. vales", seus vencimentos mensais, recebidos com grande atraso. 
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Devo dizer-lhes que a provisão de recursos financeiros pai'a o encaixe 
bancário vinha de Manaus, por via fluvial, valendo-se dos navios como único 
meio de transporte que operava apenas entre os meses de dezembro a abril, 
quando os rios, em conseqíiência das chuvas, ofereciam condições de navega
bilidade, gastando no percurso entre as duas capitais, Manaus-Rio Branco, 
cerca de trinta dias e a partir de maio até novembro ficava..:se praticamente in
sulado. Era assim no passado recente, quando o Brasil também era inadim
plente ante suas obrigações com os Estados e o seu único Território, em face 
do seu próprio atraso. Tudo era difícil, ante os diques das dificuldades exis
tentes entre todos nós, particularmente à falta de comunicação. Mesmo as
sim, consiâerados os naturais óbices, a agência do Banco do Brasil ali funcio
nava sempre voltada para o crescimento sócio-i::conôinico e pelo que repre
sentava em favor do povo, era mencionada com especial afeto por parte não 
apenas dos usuários, fias de uma coletividade inteira. Em 1943, após 15 anos, 
é instalada a segunda agência desse Banco na florescente cidade de Cruzeiro 
do Sul. 

O Banco do Brasil, nascido robusto em 1854, trouxe a missão de ajudar o 
desenvolvimento brasileiro, sempre agindo dentro de uma prática que lhe é 

·peculiar, por isso direi característica do seu próprio nome. 
Registrando esse fato, pela alta relevância que tem para o novel Estado 

acreano, quero também me congratular com os senhores Ministros Delfim 
Netto e Emane Galvêas, com os Presidentes do Banco Central, professor 
Carlos Langoni e do Banco do Brasil, Dr. Oswaldo Colin, como aplicadores 
dessa política em suas áreas. 

Desejo inserir neste meu pronunciamento que o Conselho Monetário 
Nacional, nessa mesma reunião, tomou outras medidas, da mais alta impor
tância, como o_ aumento do limite d.e mil para dois mil dólares aos que viaja
rem ao exterior, bem como a obrigatoriedade dos bancos particulares de apli
carem 25% de seus depósitos em crédito rural. São medidas sadias que contri
buem, pelo seu alto sentido, para ajudar o progresso nacional. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Roberto Saturnino, por cessão do nobre Senador Paulo Brossard. 
(Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante, por cessão do 

nobre Senador Jutahy Maga~hães. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Pronuncia o s~eguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Por coincidir exatamente com o meu pensamento, passo a ler tópicos do 
artigo do Sr. Fernando Pedreira, estampado ontem, simultaneamente, no Es
tado de S. Paulo, de São Paulo, e no Jornal do Brasil, do Rio de Janefro. 

Já na sua segunda metade, diz o artigo: 

"O Conselho de Segurança, virtualmente unânime, votou uma 
resolução mandando que os argentinos se retirassem, para que a 
pendênda com a Inglaterra pudesse ser devolvida aos canais diplo
máticos apropriados. Se, naquela altura, o Brasil, que é o maior pafs 
latino-americano; vizinho e amigo ·da Argentina, tivesse tomado 
uma posição firine, pedindo a Buenos Aires que acatasse a decisão 
da ONU na certeza de que, nas negociações posteriores, ela teria o 
apoio do continente inte1fo, pode-se imaginar que os argentinos va
cilassem ou, quando menos, pensassem duas vezes antes de prosse
guir. 

Ao contrário, o que o Brasil fez foi aceitar o fatO consumado e 
apoiar sub-repticiamente Galtieri e seus companheiros, atê chegar 
ao voto dessa última semana, na OEA." 

E prossegue mais adiante: 

u As conseqUências da tibieza brasileira foram (estão sendo) 
mais graves do que se pode pensar à primeira vista. O nosso. apoio 
mal disfarçado e a solidariedade latino-americana dificultaram 
enormemente a hipótese de um recuo argentino e, de fato, ajudaram 
a empurrar Buenos Aires para o confronto armado, a guerra." 

Por sua vez, O Estado de S. Paulo, no seu primeiro editorial da página 3, 
ainda de ontem, pergunta: 

"Terá o Chanceler Saraiva Guerreiro consciência de que pode 
estar levando o País, nesta difícil conjuntura, para caminho con
trário ao que deseja a opinião pública?" 

Li o tópico para aproveitar a deixa da opinião pública argUida pelo jor
naL E, agora, passo a ler opiniões de eminentes brasileiros, a começar pelo ex-

Chanceler Afonso Arinos, inclusive de pensadores, historiadores, políticos e 
de professores. 

O primeiro deles, o Sr. Afonso Arinos, pelo Jornal do Brasil do dia 8 do 
mês passado diz: 

"Se concordássemos com um ato de força para resolver uma 
questão territorial estaríamos abrindo o flanco para que amanhã 
nossas muitas conquistas diplomáticas fossem contestadas pela 
força.'' 

São ainda palavras do Chanceler: 

.. A Argentina que não deve.r:ia ter-se utilizado da força quando 
o .seu caminho é o da negociação." 

O historiador Josê Honório Rodrigues, membro tambêm da Academia 
Brasileira de Letras, pelo Jornal do Brasil. do dia 25 do mês passado, diz em 
seu artigo: 

••Logicamente, reconhecer- repito- a soberania argentina 
na base da sucessão da Espanha é destruir o esfórÇo de expansão 
territorial do povo brasileiro e a obra diplomática de Alexandre de 
Gusmão no Tratado de 1750, e a do Barão do Rio Branco nos acor
dos que fizeram os outros povos da Amêrica do Sul reconhecer o uti 
possidetis, o direito de quem possui, que ê um princípio reconhecido 
hoje até para dirimir questões territoriais internas. 

Além disso, daí advém toda a ameaça e risco que corre o Brasil 
de se ver ameaçado pela renovação do .. sonho do Vice-Reinado'', a 
luta pela reconquista pelos argentinos do Rio Grande do Sul, a reto
mada do território das Missões e, enfim, a reabertura de todas as 
questões de limites, etc ... " 

Por sua vez, o professor Miguel Reale, da Faculdade de Direito de São 
Paulo, pela Folha de S. Paulo, do dia 28 passado, sentencia: 

"Na realidade, se histórica e-geograficamente os arquipêlagos 
das Malvinas se integram no espaçO da soberania argentina- e esta 
é uma tese à qual o Brasil sempre se manteve fiel, infe-nsos que so
mos a qualquer_ forma de colonialismo nas Américas- não é menos 
certo que, a despeito da discutível origem de seu poder- os ingleses 
possuem nas Falklands uma posição que o tempo consolidou no 
.que se refere a dois fatores complementares: a existência exclusiva 
de cidadãos britânicos nas ilhas, e interesses empresários que o tem
po também ampara e exige sejam respeitados." 

Carlos Dunshee Abranches, também pelo Jornal do Brasil do dia 14 do 
mês passado, assim termina o seu artigo: 

'"Dificilmente se poderia, por maior que seja o nosso espírito de 
fraternidade com o povo argentino, classificar como vítimas de uma 
agressão as forças militares desse país, enviadas à região das Ilhas 
Malvinas(Falklands, depois que tal ação jã foi condenada pelo 
Conselho de Segurança como uso-arbitrâtió da força, sendo deter
minado que elas fossem retiradas e negociada a solução pacffic3. da 
controvêrsia, levando em conta o direito de autodeterminação dos 
habitantes dessas ilhas." 

Tristão de Athayde, o muito prudente Tristão, também pelo Jornal do 
Brasil, no dia 23, apostrofa: 

"Essa IrrespOnsabilidade do regime ditatorial argentino, 
lançando a humanidade inteira num abismo de conseqUências incal
culáveis para o futuro próxímo, é que caracteriza o desencadeamen
to possível de uma guerra nas costas do Atlântico Sul." 

Newton Rodrigues, talvez o decano dos decanos dos jornalistas brasilei
ros, porque vem desde os tempos longíquos de O País e do Correio da Manhã. 
pela Folha de S. Paulo, do dia 28, opina: 

'"A Argentina violou, repetidamente, a Carta da ONU em pou
cas semanas/primeiro, ao iniciar sua desastrada ação militar e, em 
seguida, ao fazer caso omisso da resolução do Conselho de Segu
rança, que ordenou que retirasse as tropas das ilhas, item primeiro e 
condicionante, ao qual estâ, necessariamente, subordinado o se
guinte, sobre suspensão das hostilidades." 

Hélio Jaguaribe, o decano do Instituto de Estudos Políticos e Sociais, 
ainda pelo Jornal do Brasil, do dia 7 de abril, comenta: 

uA titularidade argentina sobre aquelas linhas, que o Brasil, en
tre Outros países, reconhece, não podia, por um lado, ignorar o fato 
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de que a Grã-Bretanha mantinha uma posse ininterrupta daqueles 
territórios Por 150 anos. Tal posse, embora destituída de legitimida
de em sua origem, se tornou, -p-or sua longa e contínua duração, algo 
merecedor de respeito jurídico. Por outro 1ado, é indiscutível que a 
agressão militar não pode ser aceita como instrumento de preser
vação de direitos, como expressamente o estabelece a Carta das 
Nações Unidas." 

E podia ler, Sr. Presidente, muitas outras opiniões de artiCulistas, como, 
também, editoriais dos maiores jornais do Brasil. Quanto a estes, eu me res
trinjo a tópico do Editorial do Jornal do Brasil, do dia 2f5, que é como que 
uma síntese da posição dos editorialistas brasileiros. 

Diz o editorial: 

"Num conflito certamente trágico para as Américas, sô hã até 
agora um país agressor: a Argentina. A ação inglesa ontem iriiciada 
tem todas as características de uma retaliação .. Até que um laudo ar
bitral ou uma corte internacional decidam em contrário, a Inglater
ra está lutando pelo restabelecimento de uma jurisdição que os habi
tantes das Falklands nunca puseram em dúvida. JB (editorial) 2-5-82. 

As cartas dos leitores dos grandes jornais que leio diariamente, são, na 
quase unanimidade, de condenação à agressão- argentiria. 

Eu cito apenas um deles, do Brigadeiro GeàigC Guimaiães <iue, num tó
pico, -diz o seguinte: 

e)- o Brasil reconhece o direíto da Argentina às ilhas disputa
das, mas desaprova sua ação militar, que a tornou nação agressora, 
conforme definido pela ONU, que a intimou a desocupar as 
Falkland. Como agressora, a Argentina perdeu o direito de pro
teção do TIAR; 

Parece-me que a·opiil.Ião-p-ública brasileira estã bem sintetizada na pes
quisa realizada pelo Instituto Gallup, em São Paulo, o qual, ouvindo 640 pes
soas, concluiu que 87% dos paulistas consultados manifestaram o desejo de 
que o Brasil se mantenha distante do conflito. -

Por outro lado, Sr. Presidente, entrando, agora, num terreno pragmáti
co, quero recordar o instante dramático ern quevtvea-·atual balãnça comer
cial brasileira. Inicialmente, como é sabido de todos, o Governo estimou que 
este ano a exportação atingiria 28 bilhões de dólares. Depois a estimativa foi 
reduzida para 26 bilhões de dólares. Agora, pelo jornal O Globo do dia 27, 
fica-se sabendo a expectativa do Sr. Benedito Moreira, Diretor da CACEX, 
que passo a ler: 

O Diretoi' da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Bra
sil (CACEX), Bene-dito Moreira, disse ontem que é preciso apressar 
a adoção de medidas para agilizar as exportações brasileiras daqui 
para a frente, sob o risco de o País não alcançar a meta, jâ reduzida, 
de US$ 26 bilhões nas vendas externas durante o ano. 

-Estamos já no final do quarto mês-do ano, e as exportações 
mensais estão abaixo de US$ 2 bilhões. Se não forem adotadas me
didas urgentes de apoio ao setor, possivelmente, não chegaremos 
nem a US$ 25 bilhões. Nosso objetivo inicial é deUS$ 28 bilhões. 

Ora, Sr. Presidente, baixando as esportações brasileiras de 28 para 25 bi
lhões teremos de tomar mais três bilhões de dólares emprestados. Na atua! 
conjuntura, vai-se tornando cada vez mais difícil encontrar emprestadores. 
Pelo menos uma certeza nós temos: o famoso spread, a esta altura, já aumen
tou vários pôntos. 

Quero mostrar aqui, rapidamente, com número extraído de Boletim da 
CACEX, O ·qúe é que pOde acontecer de danoso para a balança comercial bra
sileira. O ano passado a Comunidade Económica Européia, que se declarou 
toda ela solitária com a Inglaterra, deu ao Brasil um saldo comercial de 2 bi
lhões 970 milhões --vamos repetir o número Que é niUito eloqllerite: ~ãldo do 
Brasil com a Comunicade Económica Européia; 2 bilhões e 970 milhões. En
quanto isso, o saldo comercial com a Argentina, o ano passado, foi de 292 bi
lhões, quase precisamente a décima parte do sald? que o Brasil obteve com a 
Comunidade Económica Européia. - _____ _ 

No comércio com- os Estados Unidos, o grande aliado da Inglaterra, o 
saldo do Brasil foi de 627 milhões de dólares. Os Estados Unidos, além de, in
dividualmente, nos proporcionarem o mai_or saldo, o grande.saldo de 627 mi
lhões, são, em todo o mundo, o maior comprador de mercadorias brasileiras. 
O ano passado o Brasil vendeu para os Estados Uriídos 4 bilhões e 111 mi
lhões de dólares de mercadorias brasileiras. 

Assim, Sr. Presidente, neste País em que tanto se fala em pragmatismo 
responsável - expressão cunhada e usada pelo ex-Presidente Ernesto Geisel 

-parece~ me que, no -caso dessa pendenga entre a Inglaterra e a Argentina, o 
pragmatismo responsável brasileiro estã sendo olvidado pelo Itamarati. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge K&lume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Roberto Saturnino, por cessão do nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

--Eu estava inscrito para fazer o registro que hoje vou fazer, precisamente 
na 2•-feira passada, há uma semana atrás. 

Lamento que, por motivos maiores, não teóha podido estar presente à
quela sessão, razão pela qual hoje faço o mesmO registro~ embora defasado de 
uma semana, mas creio que o assunto é de tal importância, que mesmo perdi
da a oportunidade que seria mais própria, ainda assim é justo colocá-lo. 

_ Trata-se, Sr. Presidente, do fato eXtremamente relevante do processo do 
desenvolvimento industrial brasileiro, que foi a entrega feita, no dia 23 de 
abril último, pela EMBRAER, Empresa Brasileira de Aeronáutica, do seu 
quadricentésimo aviãO Bandeirante à empresa de aviação norte-americana, 
N ortwest A viation. 

O Bandeirante constitui um dos mais importantes êxitos da indústria naN 
cianal; êxito genuinamente brasileiro, fruto do esforço e da compe~ência dos 
técnicos do CTA e da EMBRAER, que projetaram e construíram essa aero
nave que, hoje, é o segundo turboélice de maior sucesso comercial em todo o 
mundo. 

Dos 400 aviões Bandeirantes fabricados até agora pela EMBRAER 173 
foram exportados e voam em 25 países, sendo a ma~or frqta pertencente às 
empresas aéreas regio:riaiS dos--EUA, que possuem 75 unidades operando em 
21 empresas. A aeron~ve bras~Ieira vo<;~ tam~ém no Ala.ska, na Austrália, Á-
frica ~e Arãbia Saudita. ~ 

Mais de 1 milhão de horas já foram voadas pelo bimotor brasileiro, des':" 
de o início da sua operação comercial em 1973~ E, no -âmbito da aviação re
gional brasileira, o Bandeirante jã transportou mais de 2 milhões e meio de 
passageiros, atendendo a mais de 200 cidades em todo o País. 

Indústria aeronáutica, Sr. Presidente, é algo extremamente complexo, 
pelas exigências delicadíssimas das especificações de seus componentes, pelo 
controle rigorosíssimo de qufi.Jidade que se impõe sobre todo o seu produto e 
sobre todo o seu processo. As tecnologias mais avançadas têm que ser domi
nadas, a administrção mais competente tem que ser praticada. Pois tudo isso 
foi conquistadopela EMBRAER, desmentindo·tudo o que se.tem dito de ne
gativo sobre- as empresas estatais braSiieiras. 

A história da EMBRAER e do Bandeirante é um dos capítulos mais edi
ficantes da história do desenvolvimento do nosso País. Por isso, o fato que 
hOje registro merece essa classificação especial e merece uma homenagem des
ta casa e do povo brasileiro em geral. 

f: o registro de nosso orgulho, registro de nosso reconhecimento a esses 
grandes brasileiros, comandados pelo Coronel Osires Silva, que vencendo 
tantas dificuldades, plantaram com tanta dedicação e tanta competência, sem 
nenhum desperdício de recursos, um dos marcos mais significativos do pro
cesso de industrialização nacional. 

O Sr. Luiz Ca}-·alcante -· Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com muito prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Participo dos louvores que V. Ex• dirige à 
EMBRAER. De fato, temos que nos-ofgulhar pelo sucesso dessa empresa es
tatal. Mas quero apenas lembrar que, infelizmente, o avião brasileiro, o Ban
deirante, não é todo ele eminentemente nacional. Os motores são, coinciden
temente, ingleses. Tomara que dentro de pouco terilPo seja iudo fabricado 
aqui; na terra tupiniquim. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ROBERTO SATÜRNfN6::_ Nobre Senador, se os motores são 
de concepção inglesa, esta tecnologia foi inteiramente a~sorvfda e a 
EMBRAER foi a empresa que eu considero a mais exitosa do Brasil, em do
minar uma tecnologia tão avançada, quanto esta da indústria aeronáutica, 
com todas as suas exigências, com todos os rigores que esta indústria exige. E 
estou certo de que o pouco que falta para a completa nacionalização estã sen

-do já desenvolvido no âmbito da empresa e_ podemos considerar, hoje, a meu 
juízo, estã aeroriave como genuinamente, inteiramente brasileira. 

Sendo assim, Sr. Presidente, feito o regiStrO, só rios resta parabenizar os 
técnicos da CTA e da EMBRAER, ao Coronel Osires e todos os seus dedica
dos companheiros, por este êxito inestimável, por este êxito inegâvel que nos 
coloca, já, entre os grandes países produtores de aeronaves no mundo de ho
je. 

O Sr. Henrique San til/o - Permite V. Ex' uma aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço com muito prazer. 
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O Sr. Henrique Santillo- Eu gostaria tambêm, rapidamente, de me as~ 
saciar aos louvores de V. Ex' à EMBRAER, sem sombra de dúvida, como 
bem disse V. Ex•, o símbolo do sucesso da empresa estatal no País, ao mesmo 
tempo também o símbolo da capacidade tecnológica nacional, a qual anda
como V. Ex' o sabe muito melhor do que eu- muito mal, não pela incapaci
dade de nossos técnicos, de nossos cientistas, de todo o pessoal brasileiro, 
mas muito mal pela inexistência de uma política de criação e absorção-de tec
nologia no País. Mui to obrigado a V. Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO- V. Ex• tem toda a razão. 1:. mesmo 
motivo de maior admiração ainda constatar-se que toda essa realização da 
EMBRAER foi feita com um esforço !11uito.própiio do grupo empresarial 
sem que resultasse de uma política industrial verdadeira para este País. V. Ex' 
ressaltou, com muita oportunidade. o fato de que o Brasil carece, o Brasil tem 
todas as condições para galgar os degraus ma~s elevados _no pr_o~so de _in
dustrialização do mundo moderno, mas falta exatamente o apoiO de_ uma 
política coerente, de uma política c~nsistente e capaz de sustentar o processo 
de absorção de tecnologia. O que hã, via de regra, são contratos para uso da 
marca, contratos de assistência técnica que não passam- de uma permissão, 
para uso de uma marca, com uma certa fiscalização da empresa concedente, 
sem que haja por parte da nossa indústria a verdadeira absorção de tecnolo
gia que houve no caso da EMBRAER. 

No caso da EMBRAER, ressalta-se exatamente essa peculiaridade, quer 
dizer, a empresa absorveu uma tecnologia e das mais requintadas, das mais 
sofisticadas, e das mais rigorosas que se exigem hoje. _ 

V. Ex' tem toda a razão; O aparte de V. Ex' enriquece o rriC::U pronuncia-
menta. 

Sr. Presidente, encerro as minhas palavras com os nossos louvores, com 
a manifestação de nosso regozijo por este fatcfimportante, cujo registro achei 
que devia fazer nesta Casa. (llfuito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na semana transata, e pela primeira vez, ocupei esta tribuna para tratar 
de problemas ligados à necessidade de uma reforma tributária no nosso País. 

Hoje retomo o tema que ficou inconcluso, entre outras razões, Sr~-Pl'esi
dente e Srs. Senadores, pelo número e qualidade dos apartes com que na oca
sião fui honrado, e pela importância transcendental da matéria no contexto 
dos problemas diretamente relacionados com os Es_tados.e Municípios. Falei 
faZendo referências às declarações prestadas aos jornais pelo Ministro Delfim 
Netto; examinei algumas das colocações que me pareceram simp1istas de S. 
Ex' e procurei tambêm examinar o Problema que mais uma vez é objeto da 
minha presença na tribuna, sobre a situação jurídica, ~~m esquecer, ê. claro, os 
importantes aspectos ec_onômico-finanCeiros. --

Agora, engaja~o no processo de reforma desejo fazer uma refereP.cia es
pecial ao Ministro Ernane Galvêas que, em declarações prestadas à Folha de 
S. Paulo e publicadas no dia 31 de março afirmou que: 

"Brasflia -A instituição de alíquotas diferenciadas do !CM 
(Imposto _sobre Circulação de Mercadorias), de modo a favorecer os 
consumidores dos bens mais essenciais, as regiões menos desenvol
vidas e as exportações; e uma redefinição das responsabilidades dos 
Estados, Municípios e da União, acompanhada de nova definição 
de recursos para viabilizá-las- são os principais pontos da- reforma 
tributária que Começa i ser discutida pelo governo." 

Mais adiante, recolho da mesma entrevista o segUinte tópico: 

"OBJETIVOS 

O governo preté-hde encaminhar o debate da reforma tribu
tária para a área do ICM, tendo em vista conseguir três objetivos 
fundamentais: ·t) manter a filosofia da_ lei complementar nQ 4, que 
assegura isenção de tributos para sementes, fertilizantes, máquín:a:s e 
equipamentos agrícolas; 2) utilizar o ICM no contexto de uma po!í
tica de redistribuição de renda regional, dando maior participação 
aos Estados de mais baixo nível de renda; 3)_ U:tilizar o ICM, junta
mente com o imposto de importação, para a Criação de um fundo de 
distribuição de modo a permitir aOs Estados exportadores, que têm 
superávit na sua balança comercial, o recebimento de uma indeni
zação pelo seu esforço de exportação, setor que deve ter assegurada 
a isenção dos tributos." 

Da referência feita à entrevista do Ministro Ernane Galvêas, Si-. Pr.esi
dente e Srs. Senadores, várias ilações podem ser tiradas. Mas, uma delas_ me 
parece fundamental: deixando de parte alguns dos aspectos, alguns dos obje-

tivos enunciados por S. Ex', certo é que domina o Governo a preocupação, 
que ê. uma preocupação da Nação, de promover reformas, de promover mo
dificações no sistema tributário nacional. 

Embora os Presidentes que se sucederam e os respectivos Ministros da 
área econôiniCa-tiVesséni feitO referênCia·a eSSas necessidades, elas não passa
ram, na prátiCa, do enunciado em discursos. Já agora, passados muitos anos, 
é certo, mas sem que tenha sido afastada a necessidade dessas modificações, 
pois que elas, a cada dia, se tornam mais necessárias, o Governo criou um 
grupo de trabalho para estudar essa reforma e oferecer as sugestões. Esse gru
po de trabalho (o! CrüidO iltravês de uma pOrtaria àssii:lada pelo Ministro da 
Fazenda, Ernane Galvêas, e do Ministro do Planejamento, Delfim Netto, e 
através dessa portaria - segundo declarações prestadas pelo Secretário
Geral do Ministério da Fazenda, o Sr. Carlos Viacava- o Governo não pre
tende, em hipótese alguma, aumentar a carga tributãria e que os estudos não 
se restringirão à questão da distribuição dos recursos tributãrios, examinarão 
também outros aspectos com vistas à descentralização da receita tributária, 
de maneira a proporcionar maior autonomia aos Estados e, sobretudo, aos 
Municípios. 

Quando tratei deste assunto, na semana transata, o eminente Senador 
Roberto Saturnino, co·mo -que se antecipandO aos anúncios que deveria fazer 
durante a minha presença na tribuna, antecipou a notícia da criação desse 
grupo e fez críticas, algumas explícitas, outras veladas, a respeito do sucesso 
dos trabalhos que deverão ser executados pelo grupo_de trabalho encarregado 
de estudar~ de oferecer sugestões,_çom vistas à refo~ma tributária nacional. 

O Sr. Lázaro Barboza - V. Ex' me permite um- ã.parte? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Pois não, eminente Senador Lázaro Bar· 
boza. 

OS~ Lázaro_ Barboza- Senador Helvidio N_unes, V. Ex', desde que te
nho a honra de estar nesta_Casa, jâ há mais de sete anos, nela tem pontificado 
como defensor intrans1g6n'te de uma reforma tributária que devolva aos Esta
do~_ e Municípios condição de sobrevivência digna. Mais do que isto, sei que 
V. Ex• é um homem preocupado com os aspectos sociais deste País, enorme~ 
mente agravados em função do sistema tributãrio vigente. Senador Helvídio 
Nunes, quando soube que o Governo havia decidido criar um grupo de traba
lho para es_tudar a reforma, confesso a V. Ex• que fiquei satisfeito. Entretan· 
to, essa minha alegria durou pouco, po-rque pude verificãr, nas colocações do 
Sr. ViacaVa, dando explicações a respeito dos objetivos perseguidos por esse 
grupo de trabalho para a implantação da reforma tributá ri~, que nem de lon
ge pretende o Governo alterar a sistemática tributãria do País. Não há dúvi
da, Senador I:Ielvídio Nunes, que o Brasil é, de longe, o País com a maior car
ga tributária da face da Terra, mas também o mais magnânimo, mais condes
cendente) premiando - e acho que esta ê a palavra certa - as operações es
peculativas. Eu esperava que o GoVcihõ, finalmente, entendesse necessário 
taxar_,_~sadameqte_ até,_C9fl!O o fazem não apenaS os Estados Unidos, mas 
todGs os países mafs -CiVilizados -do mundo, as operações especulativas. E, a 
meu l!J!zo,_ a~ Uni~ _§~ída_par~ promove~ uma melhor rçdístribuição da renda 
nadClilal é taxar os grandes ganhos de capital, é taxar as grandes heranças
e não me refirO aí à heraáça -de- 20, 30, 50 milhões de cruzeiros, mas à grande 
herança -·visando desafogar os segmentos mais pobres da carga tributária 
que diret_a e Tndireta sobre eles recai. O Brasil é o úniCo País do mundo a ta
xar, por exemplo, a produção de alimentos dos gêneros de primeira necessi
dade, com JJma taxa global, incluindo aí o ICM e outros encargos, que chega 
a atin-gir 40% oli mã.is. O Governo deveria, pura e simplesmente, eliminar até 
mesmo o ICM sobre o arroz, o feijão, o milho, o óleo de cozinha, produtos 
esseciai.~tiúOdo o ser humano e aos quais milhões e milhões de brasileiros não 
têm conseguido acesso, eminente- Senador. Eu aCho que fazer uma reforma 
tributária para devolver aos Estados e Municípios a autonomia de que eles 
carecem, não há dúvida, jã é alguma coisa. Pelo menos, devolve-se um pouco 
à Nação aquela condição do princípio federativo de independência dos Esta
dos e MunicípiOS. Gostaria. nobre Senãd6r, que- esta reforma fosse, efetiva
mente, uma reforma tributârTa digna.dCsse nome, e tenho a impressão de que 
V. Ex' também advoga posições idênticas. Acho que V. Ex•, de certa forma, 
começa a colher os frutos do seu trabalho, do trabalho de V. Ex• e de muitos 
doS nOssos eminenteS coleg~s1 e até meu, que de manefra muito pálida._t~nho 
me posicionado ao longo desses 7 anos em favor da reforma tributária. Mas 
percebo que a reforma tributária que o Governo ensaia fazer não é a reforma 
que viria resolver os problemas do País. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. HELVIDIO NUNES- A contribuição trazida por V. Ex•, emi
nente Senador Lázaro Barboza, é muito "im-portarite. Ela envolve diferentes 
aspect~s do probl~rna refor~a ~ributária. Por enquanto, desejo limitar-me a 
agradecer a participação dC: V.- Ex• e peço que V. Ex• continue a me honrar 
com a sua atenção, pois que algumas das preocupações manifestadas por V. 
Ex' são, também, minhas preocupações. 



1352 Terça-feira 4 _ D_I~RIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Se<ào 11) Maio de 1982 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, certo é que, não em resultado do traba
lho ·cte· um, mas do trabalho de muitos nesta e na outra Casa do Congresso 
Nacional, e também é bom reconhe_çer dos estudos rea1izados pelo próprio 
Governo, certo é que é imperiosa esta mudança, é imperiõsa esta alteração, 
esta modificação no Sistema TribUtário Nacional, ·seni ã. qual óbk:es terríveis, 
alguns intransponívers, se ariteporão ao célminho, do p~c?_prio Governo. E por
que hoje já existe a consCiênCia da necessidade desú. reformulação, vozes im
portantes, que já integrai-aro mas ·que hoje não mais pertencem à equipe go
vernamental, vieram a público pregar e sustentar a necessidade desta refor
ma. E, no particular, eu ilão poderia _deixar de _me __ referir ~manifestação que 
encontrei na edição de O GLobo, do dia 30 de março, do ÇX-Ministro do P!a
nejamento Reis Velloso, que diz o seguinte: 

O ex-Ministro do Planejamento, Reis Velloso, defendeu a ne
cessidade de uma reforma tributária no País que tenha como um dos 
seus objetivos básicos a descentralização do sistema atual, amplian
do a margem de autonomia dos Estados e municípios. 

Ao comentar o anúncio feito pelo MiitistrO do Planejamento, 
Delfim Netto, Velloso disse que é necessário implan-tar um novo sis
tema, através do qual se amplie simultaneamente a receita tributária 
dos_ Estados e municípios e suas responsabilidades frente à comuni
dade. 

Citei O ex-Ministro Reis Velloso, que hoje não mais integra Os quadros 
governamentais mas vou fazer também uma referência ao Miilistro Roberto 
Cam"f>os, nosso eminente Effibaixador em Londres, e que foi Ministro do Pla
nejamento ao tempo do Governo Cas~ello Branco, e um dos responsáveis, se
não o prin'cipal responsáVel, pelo sistema tributário em vigOr em nosso País. 

O GLobo, no editorial do dia 13 de abril, denominado .. A Democracia 
do Real", afirma que: -

O depoimento do Embaixador Roberto Campos sobre as me
tamorfoses que tem_sofrido __ a soa f.!>~rrração e ~_sua experiência tec
nocráficas diante daS realidades do interior brasileiro, trabalhado 
agora pelo candidato a senador por Mato Grosso, constitui verda
deira exaltação à missão do político e ao regime -democrático. 

O editorial, mais adiante, diz: 

Sem Iimitar~se apenas a uma nova compreensão dos prob!emas 
brasileiros situados ao largo dos álgidos gabinetes de governo, Ro
berto Campos propõe-se desde logo a rever certos conceitos econó
micos a cuja luz ele e seus companheiros de equipe conceberam le
gislações, mecanismos, sistemas e fórmulas para resolver os desafios 
nacionais. E já se adianta nesse rumo, reconhecendo por exemp!o a 
necessidade de outra reforma tributária que descentralize as rendas 
em favor do fortalecimento dos municípios, inclusive para se torna
rem palcos naturais de treinamento de lideranças políticas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, todos reconhecem, mesmo porque eu 
. também reconheço, as altas qualidades do Embaixador Roberto Camp7>s. 

Apenas de passagem lastimo que, só agora, que ele pretende disputar uma ca
deira na representação federal de Mato Grosso, venha de público reconhecer 
o relevante papel do político brasileiro e proclamar a necessidade de uma re
formulação na reforma que ele introduziu, quando Ministro do Planejamento 
do Governo Castello Branco. ~pena que só depois de tantos anos S. Ex' re
conheça a realidade do País, e que entre o que pensou hã alguns anos e o que 
o País reclama hoje existe uma diferença enorme::, uma diferença substancial, 
a ponto de hoje, em editorial, preocupar-se esse grande órgão da imprensa do 
País que é O Globo com a democracia real, a democracia de que carece, de fa
to, o nosso País. 

Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os números atestam me!hor 
do que qualquer técnico, do que qualquer entendido, do que qualquer finan
cista, do que qualquer celebração. 

Os números são estes, examinando-se apenas a arrecadação sObre o Im
posto sobre a Circulação de Mercadorias: a Região Norte arrecadou, em 
1981, 20 bilhões e 782 milhões de cruzeiros; o Nordeste, 9 Estados do Nordes
te arrecadaram 148 bilhões e 693 milhões; enquanto o Sudeste, repres~ntado 
pelos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio-de Janeiro e São Paulo, 
arrecadou 750 bilhões e 249 milhões de cruzeiros, ~9nvind~ _ressaltar que a 
participação do Espírito Santo iem sentido mais geográfico, porque, para a 
formação dos 750 bilhões, contribui apenas com i9 bilhões. 

O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES - Pois não, eminente Senador. 

O Sr. Lomanto Júnior - Estou acompanhando com muita atenção o 
pronunciamento de V. Ex' Ainda hoje, à tarde, devo fazer um discurso, ana!i
sando a situação dos Estados, principalmente a dos municípios brasileiros, 

mostrando a impropriedade desses empréstimos pelo Senado, que, de certa 
maneira, desfiguram a Federação brasileira e, ao mesmo tempo, invadem a 
autonomiamunicipal. Também neste discurso farei uma análise da reforma 
tributária do País. Vou anunciar providências que·a Comissão de MunicípioS 
ado_tará, no sentido de promover, durante o mês de junho, um debate, o mais 
científico, ·o mais óbjetivo, a respeito da nova reforma tributária brasileira. 
Quando V. Ex• analisa a disparidade existente entre o montante arrecadado 
pelas Unidades do Nordeste e a terrível desproporção da arrecadação com-as 
Unidades q_ue_se localizam no Centro-Sul do País e as do Sudeste brasileiro, 
como V. Ex•~cha,mou, vemos que essa reforma tributária tem que ser estuda
da não em termos globais. Essa reforma não pode ser analisada e não pode 
ser instituída ~omo_a· anterior, pela qual os municípios participavam de 15% 
do Imposto sobre a Renda e de 10% do Imposto de Consumo, e tinham, 
como ai!lda têm, uma participação sobre o "finposto Único sobre Lubrifican~ 
tese Combustíveis -LTquidoS- e Gasosos. Nessa refor~a não podem ser trata
das uniformemente a Região Nordeste e a Região CentrO-SuL Os municípios 
nãO Podem ser divididos desta maneira, senão vai.:se incorrer em injustiças. 
Por conseguinte, essa reforma terâ que ser analisada de acordo com as pecu
Iíaridã.des de cada Região, a fim de que os municípios do Centro-Sul do País 
não le"Yem a grande parte da arrecadação dos tributos e mesmo não venham a 
ser mais aquinhoados, em prejuízo daqueles demais municípios. 

- Parabenizo V. Ex' por esta análise. Antecipo_mesmo o ~onvite a V. Ex' 
para participar do Seminãrio sobre Reforma Tributária que a Comissão de 
Municípios do Senado vai realizar. Pretendemos _trazer os especialistas, os es
tudiosos, os que foram responsáveis pela reforma passada, no Governo Cas~ 
tello Branco, como também os homens que executam a política financeira 
atual. Meus cumprimentos a V. Ex• pelo brilhante pronunciamento. Como 
estudioso da matéria, V. Ex• traz urna contribuição e me estimula ainda mais 
a fazer o meu pronunciamento nesta tarde. 

O SR. HELVIDIO NUNES - Eminente Senador Lomanto Júnior, 
antecipando-me na aceitação do honroso convite de V. Ex•, agradeço a sua 
valiosa colaboração, sobretudo porque, co~o V. Ex' bem anunciou, através 
da Comissão de Municípios, V. Ex' que é o seu ilustre Presidente, poderá 
prestar mais um extraordinário benefíciO, um extiaordinãiio serviço ao nosso 
País, lutando, com esta preciosa arma de que dispõe, para que se realize efeti
vamente a reforma com que sonham principalmente os Estados e os municí~ 
pios brasileiros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizia eu qrie-Inais do que os entend-idos, 
maiS" do que os téc~icos, mais do que os que se preocupam com os estudos e o 
trato diário com o problema, falam os números. Através desses números, 
mostrei que, somente no que se refere ao ICM, de uma arrecadação de um tri
lhão, duzentos e nove bilhões, cento e setenta e um milhões e novecentos e 
trinta e nove mil cruzeiros, os nove Estados do :Nordeste participaram apenas 
com cento ·e quarenta e oito bilhões e seiscentos e noventa e três milhões de 
cruzeiros. O Norte, cuja área territorial representa a metade da área total do 
País, participou com a ínfirit3, com a irrisória quantia de vinte bHhões e sete
centos e oitenta e dois milhões de cruzeiros. 

t urgente, por conseguinte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, através 
de uma reforma ampla, global, não apenas que vise ao ICM, mas que apanhe 
o problema na sua generalidade, outras regras sejam estabelecidas, a fim de 
que o Brasil possa crescer harmonicamente, e não da maneira pela qual vem 
crescendo até hoje, porque o que se verifica é que, a cada dia, aumenta a 
pobreza de uns em benefício da riqueza de outros. O Jornal do Brasil, do dia 
29 de abril, deste ano, com o propósito selnpre lOuvável de informar a opi
nião pública sobre o andamento dos trabalhos da refofma, publicou uma 
not:íci_a da qual extraio dois tópicos: 

VIACA V A PREVE: ALIMENTOS MAIS ACESSIVEIS AO 
POBRE COM A ELIMINAÇÃO DO !CM. 

Brasília- Arroz, feijão, farinha de mandioca, macarrão, leite e 
ovos e mais alguns alimentos fundamentais aos brasileiros deverão 
em breve tornar-se mais acessíveis às fánlíHas de menor renda, com 
a eliminação da carga do !CM (Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias) incidente na comercialização dos produtos. 

O Secretário-Geral do Ministério da Fazenda, Carlos Viacava, 
que também preside o grupo de trabalho que estuda a reforma tri
butária, fez essa revelação ontem, logo após a primeira reunião for
mal do grupo, que se limitou a discutir proposta para a eliminação 
do ICM sobre os alimentos indispensáveis à formação das crianças e 
adolescentes em geral. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, por maior que seja o respeito -e é 
grande- que tenho ao Secretário-Geral do Ministério da Fazenda, Sr. Car
los Viacava, jamais poderia manífestar-ine solidário com essa sua afirmação. 
Nós não estamos pretendendo, não estamos lutando, não estamos empenhaR 
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dos numa reformulação do sistema tributãrio nacional para erradicar ou di
minuir impostos qüe são~ porventura, cobrados sobre o arroz, o feijão, a fari
nha de mandioca, macarrão, leite e ovos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando se fala nessa erradicação __ ou nes
sa diminuição de incidência de impostos sobre esses gêneros que são essen
ciais à alimentação do povo, pode-se estar pretendendo outra coisa, menos 
modificar seriamente- o sistema tributário nacional, porque a Constituição de 
1967, no seu art. 24, § 6•, que foi eliminado do texto da alua! Emenda Consti
tucional, já prescrevia uma regra geral que, se rieciessáiiO, deVe- ser recolocada 
no texto da Constituição, na primeii-a oportunidade. - --

Art. 24, § 6•, da ConStituição -de 1967: 
HOs Estados isentarão do Imposto sobre_ Circulação de MercaR 

darias a venda a verejo, diretamente ao consy._r~idçr, de gêneros de 
primeira necessidade que especificarem, não podendo estabelecer 
diferença em função dos que participam da operação tributada." 

Podemos, Sr. Presidente, fazer re~trições a essa regra aJÍlp!a, geral, do 
texto da Cott_s_tituição; e ·eu faço essas restrições, mas, se necessário, ela deve 
figurar, deve constar, e não devemos nos preocupar com uma reforma lribu
târia pensando em diminuir_ou aliviar a carga·tríbutária incíde_nte sobre ar-
roz, feijão, farinha, ovos e macarrão. .. 

Sr. Presi-dente e Srs. Senadores, à medida que o tempo passa, novos_ e im
portantes alia.d_os vão _surgindo, pois que, como afirmei inicialmente, há uma 
consciência hoje generalizada de que é imprescindível a reformulação do sisw 
tema tributário naciQrial. _ _ 

O jornal O Globo, de hoje, comen(ando a situação difícil, a situação vew 
xatória por que passa o Estado do Rio Janeiro, publica Um editorial intitu!aw 
do "lniqaidade Tributãria". 

O 49 parágrafo do editorial diz o _seguinte: 
Evidentemente na raiz de toda a distorção se encontra uma 

política: tribUtária lesiva do equilíbrio federaiiVo e para cuja reforma 
o Governo já se prepara, depois de reconhecer e mesmo proclamar 
as suas deforrna_ções_ e Lnçpvep.iêncíaS. --

Temos usado uma adjetivação nesta tribuna e em outros plenãrios,' para 
caracterizar a política tributária vigente, que O Globo tacha de iníqua. Daí 
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por que afirmei G_ue mais uma valiosa ajuda, uma inestimável, uma incomen
surável ajuda ganharam todos quantos estão- empenhados, neste País, em fa
vor da reforma da legislação tributária nacional. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não queto encerrar minhas palavras sem 
deixar explícito, sem declarar que ainda não podemos julgar os objetivos que 
se propõe o Governo alcançar, com os estudos que determinou, através de 
port"ãria baixada pelos Ministros da Fazenda e do Planejamento. Apesar das 
declarações, que nãO guardam perfeita relação com a matéria, é cedo para 
quaisquer prognósticos. ~evidente qu·e,-ifupulsionados, muita yez, por fato
res conjunturais, declarações sejam espalhadas, sejam difundidas, sem que 
guardem a importância qUe todos desejaritütl que tais declarações guardas
sem, mas o _certo e que-há um propósitO manifestado pelo Governo com o ob
jetivo de chegar à reformulação. ExiStem manifestações ineqUívOcaS no senti

-do de_ que estes estudos não ficarão circuiJ.sç_ritos às paredes dos gabinetes, 
mas eles irão a todos os Estados, irão a-todos ps plenários e todos poderão e 
deverão opinar livremente. Daí por que preferimos aguardar o anúncio do ar
cab_ouço das providências, para poder examinar e tentar alcançar os verdadei
ros objetívOs perseguidos Pelo Governo. 

Neste instante, ao encerrar estas palavras, vale que todos os interessados 
pela solução do problema abram um crédito de confiança às nossas autorida
des, para que, auscultando_ e sentido-as reais necessidades dos _Estudos e dos 
municípios, possam, em futuro próximo, dotar o País da legislação tributãria 
de que o conjunto merece para que possa crescer harmoniosa e harmonica~ 
mente:. . _ 

Sr. Presidente e Srs. Sén-adores, só os que jã tiveram a experiência de ad
ministrar a pobreza, só os que já foram prefeitos de pequenas-comunidades, 
secretários _e govermidores de Estados _pobres -é que podem sentir, é que po
dem fazer uma valiação plena e cabal do quanto é difícil construir, do quanto 
é difícil edificar alguma coisa-neste País. E pOrque jã tive esta experiência, Sr. 
PreSidente, e pq_rque acima do Nordeste, acimã da região a que estou umbeJi
calmente ligado, eu penso no todo, eu penso no Brasil, é que venho empres
tando tàmbém a minha colaboração ao esforçO, à luta geral que se desenvolve 
neste País em favor Qe uma reformulação ampla, geral e completa do sistema 
tributário n3.cional. (Muito r POlmaS.) 

- DOCUMENTO A QUE SE REfERE O SR- HELV!DIO NU
NES EM $_EU l>_ISCURSO: 

ARI\ECADAÇÃO DO lCi·l 
Cr$ milhões 

-

\ UUDI1Dl'.S 
:t-w::::ru\TIVIIS 1978 1979 1980 1981 

NORTE 2_623-165 4_399-537 10-157-914 20.782_599 

AC 91.670 148_368 300.143 667_424 

Al1 1.170.792 2.014-990 4-680-930 8.671.891 

PA 1.189. 791 1.945_ 365 4.454_214 9-315.937 

AP 

RO 170-912 290_814 722:627 2-127.347 

RR 
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U:UDl1DES 
I-'J:D2f'.J\TlV 1\S 

~-e_:__c= _ _:_c_:__~-r--=C~r::..:_$ mil hõ es 

--~~-78-l~l ~79 --"--~"~-f---.c~--l-98-0~~--1------1-9~8-1--~ 
NORDESTE G.153.2~il 32.939.767 

H..2\. 849.028 l. 463.345 

PI 545.850 1.002.555 

CE 2·.247.741 3.562.277 

RN 944.103 1.487.928 

PB 1.180.926 1.993.488 

PE 4.865.530 7.872.8Êi4 

AJ.J ! L29l.l44 I 2 .121. 299 

SE 652.l7l 1.093.828 

BA 7.576.764 12.342.183 

CEN'.rRO 
OESTE 7.155.295 12.227.182 

HT 2, 318.284 1.523.247 

HS - :-:.788.996 

.:;o 2.973.9[5 5.403.294 

DF 1.863.026 2. 511.645 

SUDESTE 125.304.739 190.845.660 

1:1G 17.565.333 26.717.386 

ES 2.450. 7C7 4.403.695 

RJ 22.446.024 32.820.212 

SP 82.842.675 126.904.367 

SUL 32.827.640 51.024.832 

PR 11.619.340 16 . 6 4'0. 9 6 9 

se 5.939.076 10.043.391 

-I-" 

I 
I 
I 
I 

70.492.147 

3.023.532 

2.073.102 

7.956.085 

3.224.335 

4.310.571 

:!.6~801.695 

4.266-.069 

2.407.432 

23.429.326 

148.693.927 

5.809.054 

4. 299 .. 534 

16.306.776 

6.642.203 

8.863.339 

36.360.256 

12.506.991 

5.255.328 

52.650. 4•16 
-+--------.--

27.025.127 

3. 551.267 

6.774.922 

11.677.336 

5. 021.552 

61.470.051 

7.784.n9 

15.147.432 

25.908.554 

12.629.346 
-

388.404.322 
---
56.334.559 

11.467.967 

65.223.8"65 

255.377.931 

111.819.605 

38.387.203 

22.014.50 

750.249.473 

111.463.978 

19.377.·4BO 

129.702.039 

-t 489.705.976 

" . . ---_2_2_7 ___ 9_7_5 ___ -8_a_9 ____ _ 

77.359.675 

43.062.100 I RS 15.269.224 24.340.472 I 5L4J?.il59 

1-

I 107.554.114 
--·i 

Bi0\SIT; 188.064.096" 291.4 3~~-;8_~1~07. 8~ 9.115 _, __ ! 1.209.171.939 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concejoa palavra ao nobre 
Senador Moacyr Dalla, para uma comunicaç~o_._ 

O SR. MOACYR DALLA (Para uma comunicação).- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

É com a_ máxima alegria e entusiasmo que registro o grânde desenvolvi~ 
menta encetado no meu Estado, o Espírito Sarito~ sob o influxo renovador e 
construtivo que marca a gestão do Governador Euric_o Rezende, cuja lide
rança natural e dimensão de homem público eficiente-e prObo esta Casa bem 
conhece, através da contribuição inestimável de S. Ex• quando integrava a 
bancada capixaba no Senado da República. 

Profundamente satisfeito ocupo esta tribuna para associar-me à alegria 
do nobre e altivo povo capixaba. Isto porque, Sr. Presidente, no final da se
mansa passada - e acabo de chegar da Capital do meu Estado, -percorri, 
em companhia do Sr. Governador Eurico Vieira de Rezende, quase toda a 
geografia do Espírito Santo, inaugurando obras e iniciando outras. 

Para que esta Casa ten\:ta apenas uma panorâmica do que foi feito este fi
n:ál de semana, basta-me mencionar que, integrando imensa caravana de ho
mens públicos, viSit3inos os MuitiCíP,ios de -Pinheiros e Montanha, onde será 
asfaltada uma estrada magnífica interligando Pinheiro ao Distrito de Vinhãti
co e de Vinhãtico à BR-101. Pinbf!i_ro, Vinhãtico e Montanha ficam no extre
mo norte do Estado do Espírito Santo, nos limites com o Estado da Bahia. 

De lá partimos para Piúma. Em Piúma, também o Sr. Governador do 
Estado fez roncar os tratares para o asfaltamento de rodovia que ligará Gua:.. 
rapai-i, Meãlpe, lriri, Anchieta, Piúma, Marataízes e Barra do Itapemirim. 

E~se complexo asfáltico deve atingir a 1200 quilômetros de estrada. Para 
um pequenino Estado como o nosso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ê motivo 
de euforia, de muita satisfação, não só pelo esforço administrativo que obra 
desse porte representa, assim como pelas perspectivas de progresso que faz 
antever a toda urna região, em futuro bem próximo. 

Também é motivo de justo orgulho para todos os que apoiamos e admi
ramos o trabalho colossal que o Governador Eurico Rezende realiza à frente 
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cto PaláciO AriChieta, destacar o notável programa de eletrificação_ rural em 
todo o Estado, mercê do qual nada menos do que 2500 km de novas linhas es
tão sendo incorporadas à rede, beneficiando numerosas propriedades rurais. 

Na realidade, como o reconhecem até setores oposiciOnistas, a presença 
atuante do Poder Público se demonstra por inúmeras obras, ao longo de todo 
o território ca-píxaba, no qual foram largamente semeadas escolas, postos de 
saúde, estradas e tantos outros marcos indeléveis da capacidade administrati
va do operoso Governo Estadual. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, no domingo pela manhã, através do Go
verno do Estado e do Prefeito da Capital, Dr. Carlito von Schilgen, tivemos 
oportunidade de assistir à inauguração do novo serviço de infra-estrutura do 
bairro de Camburi, com obras de saneamento, alargamento de pistas, ilumi
nação a mais moderna possível. Ali ocorreu expressiva parcela da população 
da Grande Vitória, Sr. Presidente e nobres Colegas, mais de 30 mil pessoas se 
fizeram presentes para prestigiar aquele acontecimento memorâvel na vida 
daquela pujante comunídade. 

Trata-se de melhoramentos perseguidos por várias Administrações Mu
nicipais, reivindicações calorosamente defendidas por todos os segmentos da 

· população de Vitória, as quais, Somente agora, graças- ao âin~uil1s-niõ-e à reco
nhecida capacidade do Prefeito Carlito von Schilgen, puderam ser definitiva
mente atendidas. 

Sinto-me duplamente recompensado, Sr. Presidente e nobre Srs. Senado
res, como cidadão capixaba e representante estadual nesta Casa, de fazer ~.ste / 
registro, endereçar ao eminente Governador Eurico Rezende, ao ilustre Pre
feito de Vitória, Dr. Carlito von Schilgen, a manifestação do meu apreço' e a 
sinceridade do meu reconhecimÇrtto, dizendo a S. Ex•s que, quando menos 
fora, não poderia omitir-me, deixar de fazer justiça. Por .. isso dou meu teste
munho, isento e imparcial, porque senti no interior do meu Estado como na 
Capital, em cada distritO, em cada município, a alegria e a participação do 
povo espírft0-s3n1Cn-Se, atraVés das medidas governamentais que ·vêm sendo 
implantadas como nunca antes se observou no Espírito Santo. 

E o Espirita Santo, na sua arrancada para o desenvolvimento, deixa, ho
je, um 'Saldo magnífico, um saldo positivo que nos faz crer, efetivamente, que 
nosso Estado, além de sua posição geográfica privilegiada, hâ de, ainda nos 
nossos dias, se firmar perante o conceito dos demais Estados da Federação 
por seu grande potencial. 

Sr. Presidente, endereço ao povo do meu Estado todo aquele entusiasmo 
e vibração cívica -qUe captei nas diversas inaugurações e lançamentos de obras 
públicas de que pude participar, nó último fim de semana; da mesma forma, 
através da minha palavra nesta Casa, transmito minhas maiores congratu
lações ao Governador Eurico Rezende e ao Prefeito Cadito von Se;hilgen. 
(Muito bem!) 

O SR, PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Henrique Santillo, para uma comunicação. 

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

Quero, i~icialmente, desfazer um equívoco: Um dos jornais da Cá.pital, 
no dia pririleiro deste mês, publicou matéria sob o titulo: usantillo acusa o 
PTB de alugar-se para o Governo." 

Sr. Presidente, eu não disse isto, nem diria, porque Cu me éncórifró entre 
aqueles que jamais defenderam o monopólio das Oposições pelo PMDB. 
Coloco-me contra, isto sim, pela vinculação total de votos, porque esta veio 
proibir, na prática, as democráticas coligações partidárias. 

Quanto ao mais da matéria, estou de pleno acordo, menos Com isto. Não 
procuro sempre atacar nenhum Partido de Oposição; ao contrârio procuro 
pregar a necessidade de uma frente única oposicionista neste País. 

Mas, o motivo pelo qual uso da palavra, Sr. Presidente, é para dizer que 
estou endereçando, primeiramente ao Senador Evandro Carreira, Presidente 
da CPI que investiga a devastação da floresta amazônica~ o seguinte req-ueri
mento: 

REQUERIMENTO N• , DE 1982 

Excelentíssimo Senhor Presidente da CP! que Apura a Devastação da 
Floresta Amazônica e suas Implicações 

Considerando: 
l) a importância do Programa Grande Catãjâs pelas extraordinárias po

tencialidades da Amazônia Oriental em recursos naturais (minerais, flores
tais, agropecuârios, energéticos e hidrovias) e pelo montante de investhneritos 
pretendidos para os próximos dez anos (superiores a 100 bilhões de dólares, 
incluídos os custos financeiros); 

2) os elevados recursos financeiroS a serem aplicados pelo Estado em 
obra• de infra-estrutura, (22,5 bilhões de dólares na Usina Hidrelétrica de Tu
curuí com eClusas, na eSTrãda de ferro Ponta da Madeira-São Luís, nos Portos 
de Itaqui c Barcarena, em agrovilas e com obras de infra-estrutura urbana 
etc.), representando pesadíssimo ônus à sociedade brasileira se se levar em 
conta a ausência de retorno pela existência dos incentivos fiscais especiais e 
da isenção do imposto de renda, estabelecidos pelos Decretos-leis n9s 1813 e 
1825, bem como o fornecimento de serviços públicos (energia elétrica, trans
portes etc.) a preços' inferiores ao cuSto; 

3) a não existência até o momento, passado quase um ano e meio da 
criação do Conselho Interministerial do Programa Grande Carajâs, de uma 
estratégia oficial definindo claramente a postura do governo com relação a 
pontos importantes para a sociedade, resumindo-se aos objetivos discrimina
dos pelo Conselho de _D~envolvimento Eçonômico e que visam angariar di
v~sas através de transformação do Programa num grande projeto de expor
tações; 

4) a forma autoritária e casuística com que o governo federal vem to
mando decisões a respeito do Programa, pela marginalização sistemática de 
todos os segmentos da sociedade na definição de seus objetivos e, sobretudo 
do Congresso Nacional, sonegando até mesmo informações mais detalhadas 
a respeito dos projetas a serem implantados e, principalmente, quanto à gama 
de facilidades concedidas ao capital estrangeiro; 

5) o açodamento e .a megalomania que caracterizam as ações do gover
no, quer obstaculizando a iniciativa privada nacional {e, por consequinte, fa- ~ 

cilitando as multinacionais, já que ao Estado, segundo os porta-vozes oficiais, 
reservar-se-á apeáas o Projeto de Ferro Carajâs), quer violentando o 
equilíbrio ecológico da região, do ponto de vista científico insuficientemente 
conhecido. quer originando graves problemas sociais para o homem amazô
nid3; 

6) algumas resoluções do ~Conselho Interministerial, presidido pelo Mi
nistro Delfim Netto, concedendo incentivos especiais e isenção de imposto de 
renda a alguns projetas envolvendo empresas multinacionais e às próprias 
empreiteiras das obras de infra-estrutura. bem como, com o envolvimento do 
GETAT, estabelecendo determinados "Projetas de colonização", desconhe
Cidos pelo Congresso Nacional; 

7) o imediatismo na exploração dos recursos naturais da Amazônia 
Orierital sem se ter conhecimento completo de suas potencialidades; 

8) tratar-se Carajãs de um problema político, dadas as suas dimensões 
na economia nacional, definindo-se como estratégico para a defesa da sobera
·nia nacional; 

9) a condenação geral à própria filosofia do Programa, como tem sido 
posta pelo governo, entendido como um gigantesco projeto destinado a nego~ 
ciações internacionais com os credores do País, via aprisionamento de 
matêrias-piimas essenciais e não renováveis, aprofundamento da dependên
cia tecnológica e financeira de nossa economia e possível ocupação preda
tória de longas faixas da Amazônia; 

1 O) a exigência da sociedade brasileira no sentido de que o Congresso 
Nacional tome posições firmes diante de questão de tal magnitude. 

Requeiro a ·esta Comissão Parlamentar de Inquêrito a convocação, para 
depoimentos sobre a questão de Carajâs e todas as suas implicações na vida 
do País, especialmente quanto à possibilidade concreta de devastação da 
Amazônia, das seguintes autoridades: 

-Sr. Nestor Jost, Secretário Executivo do Conselho InterminiSterial do 
Programa Grande Carajãs; 

-Senador Albano Franco, Presidente da Confederação Nacional da In-
dústria; 

- Empresário Antônio Ermírio de Morais; 
- Sr. Manoel Gabriel Guerreiro, Prof. do UFPa; 
- Especialidades da SBPC, indicado por seu Presidente; 
-Sr. !ris Pedro de Oliveira, Presidentedo GETAT. 

Henrique Santillo. 
Sr. Presidente, encaminhei também ao Presidente da CPI do Sistema Fi

nanceiro, eminente Senador Tancredo Neves, por falta de um outro órgão, 
nesta Casa~ que pudesse, com urgência, estabelecer pelo Congresso Nacional 
e sobretudo pelo Senado da República a necessária fiscalização de fatos acon
tecidos, quer com o Governo diretamente, quer indiretamente nas empresas 
estatais, encaminhei, portanto, a esta CPI -como jã disse, por falta de uma 
outra mais adequada-o seguinte requerimento: 

REQUERIMENTO N• DE 1982 

Excelentíssimo Senhor Presidente da CPI que Investiga o Funcionamen
to do Mercado Financeiro do País. 
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Requeiro a V. Ex• solicitar ao Tribunal de Contas da União informações 
precisas a respeito de possível distribuição ilegal de lucros pela empresa esta~ 
tal Fumas- Centrais Elétricas SJA a seus empregadOs, nos exercíciOS de 
1979 e 1981, sobretudo no último ano, ocasião em que, segundo divulgação 
em vãrios órgãos da imprensa naCiorial, a despeito do elevado prejuízo dare~ 
ferida empresa estatal de Cr$ 66 bilhões e 400 milhões, distribuiu a seus em
pregados, a título de distribuição de lucros, Cr$ I bilhão, 657 milhões e I 00 
mil. 

Tendo em vista ainda os insatisfatórios escfarecimeÕ.tos preStados pela 
Dir-etriria de Furnas em Nota Oficiaf publicada no dia 19 do corrente, requei~ 
roa convocação de seu Presidente para, perante esta C PI, prestar depoimento 
esclarecedor. - Henrique Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a pal~vra, para 
uma comunicação, ao nobre Senador Lãzaro · Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Para uma comunicação. Sem revis~o do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: ·· 

Dois assuntoS iinporülntes mé trazenl 1 tribuna e·deieS irãiãrCf, tentaiidO 
sintetiZar-, nos- cinCO.fninütõs dé téffiPo regfmenÍal, as colOcaÇões ·que preten
do fazer sobre cada um. 

Em prfmeiro lugar, Sr. Presidente, quero dizer à Casa que o Município 
de Rio Verde é sem dúvida alguma, um dos mais importantes do meu Estado 
e a sede do município, a cidade de Rio Verde, tem na sua periferia uma quan
tidade muito grande de seus habitantes que se encontram no meio daquela 
classe que se denominou de bóias;.frias que chega a ser urri adnte para um 
país civ"ilizado como o Brasil. Quem percorre o inunicíplô ·áe Rio-Verde, as 
suas fazendas, as suas grandes plantações, pode ver, ainda antes do sol raiar, 
caminhões e caminhões cheios de mulheres, criança-s e homens idosos sobre
tudo, bóias-frias que se encaminham para os eitos, para as colheitas, para a 
cata nas lavouras, levando apenas um punhado de faririha seca ou uma pelota 
de arroz de um caldeirão, para passar o di:i. -

Seguramente, o município de Rio Vei'de teiii ria sua sede, no·s- seus pflriCi~ 
pais distritoS, e são vários,-·rlõ- iriínfmo cerca deA-ó ffiil pess-oasque·s-e sliuam, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, na fãíxa mais Ca!-é:m-te: da popüfiÇão brasileira. 
É por isso que setores da igreja, homens públíCOS-e~·agorã:-tanlb~m a nlaçona-
ria, se posicionam todos juntos num a·pelo-ao ·Ministro da Agficultura, no 
sentido de dotar a cidade de Rio Verde de um entreposto da COBAL -
Companhia Brasileira de Alimentação, para se-permitir às faixas ·mais pObres 
da população de Rio Verde e dos seus distritoS, poderem 3.dQuírir OS gêneros 
de prieira necessidade por um preço mais acessível. 

A Igreja tem se posicionado, tem feito solicitações ao Ministro; homens 
públicos de Rio Verde têm secundado essa iniciativa, C a ·maç<iriaofia tâfnbêm
se posicionou, Sr. Presidente. De toC:Ios os setores tenhO recCbido comuni~ 
cação e apelo no sentido de que eu rrie dirigisSe, desta tribuna, ao Sr. Minis
tro; faZerido ver a S. Ex• a necessidade premente de se levar até a cidade de 
Rio Verde esse entreposto da COBAL. ------ ------ --- --

Hoje, pasSei um telex ao Sr. Ministro e, destã. tribun_a, dOii-CõiihC:cimento 
à Casa e-'ão- País da situação de penúria por q-ue j)assa·a i:wPUlaÇão de Rio 
Verde. E espero que o Sr. MíniSüo da Agricultura tome as proVidencia cabí
veiS~ no -sentido de que, com a maior rapidez possíVel, seja dotada a cidade de 
RiO Verde dCSse entreposto da COBAL --~- --- ,~ ~~" -'=o'"----~-~- --~--"= ----

A segunda colocação, Sr. Presidente,_Ç uma reclamação que faço, àesta 
tribuna, em favor de uma classe de servidores públicos, de longe a mais sacri
ficada deste Pafs. E eu me refiro aos homens da SUCAM, ãos g-uard3.s sani~ 
tários, àqueles homens admiráveiS que carregam n-as COStas urna bomba, um 
saco de veneno, percorrendo as propriedades rurais a pé, Sr. Presidente. E re
cebi uma denúncia de que os boletins de serviço dos guardas sanitários os dão 
como estando trabalhando motorizados. Pelo menos no Estado de GOiãs, 
pelo menos no interior, por onde tenho encontrado esses homeriS, eu não os 
vejo andando sequer de bicicleta: E eles estão sendo ~ítimas ·de uma injustiça 
muito gr"ande, mais do que uma injustiça, inúmerãs -iitjustiças. 

Vejain bem, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, normalmente a SUCAM co
loca esses homens no campo, numa área muito distante de onde residem suas 
famílias. Não sei Por que, sistematicamente, ao invés dei se da! ·preferência ao-
guarda sanitário, para que ele trabalhe na região onde reside sua família, ele é 
deslocado para outra região. E se ele, na sexta~feira, embora trabalhando até 
às 17 horas, embora cumprindo sua carga horária, não pernoitar no" local do 
serviço, se ele, à noite, arranjar uniã carona cjit:ifCjUCr, e viajar para o encon
tro de sua família, ele perde a diária da sexta~feira. E o estabelecimento da 
diária para o guarda sanitário da SOCAM, é da maior importância, porque· 
os vencimentos que eles percebem se constituem numa ninharia. 

E quero ainda, Sr. Presidente, dizer mais: é estranho, é muito estranho 
para mim um outro comportamento que vem sendo adotado pelos ch~fes 
maiores da SUCAM,_ com re_hlção a esses guardas sanitários. Esses homens 
que trabalham no cã.mpo, no dia em que saem para ir à agência bancária para 
recebér os seuS sáJãrios minguados; e receber as suas diãrias, naquele dia, em
bora· tenham saído do campo de trabalho para ir receber seus salários, eles 
não fazem jus __ à_ diária; é uma discriminação, é uma injustiça muito grande. 

E outra coisa airida: a chamada taxa de risco, de insalubridade que se 
paga a esses homens, Sr. Presidente, é de fazer vergonha. LidandO-com tóxi
cos, lidando com veneno durante longo tempo, esses homens têm as suas vi
das encurtadas enormemente. e raríssimo encontrar um homem que tenha re
sistido, com saúde regular, durante vinte anos, prestando serviço à SUCAM, 
que é_ a_ s~cess_orada CEM_ de _antigamente~ com oito, com dez, quinze anos de 
trabalho no mâximo, esses hom.ens. estão praticamente imprestãveis, dado o 
conta to constante, sem nenhum cuídado mais apurado, com tóxicos, com os 
venenos de que se utilizam para erradicar os insetos. 

_Nunca vi _um desses homens usar máscara, nunca os vi usando luvas para 
manipular esses tóxicos. 

___ Yenho, Sr. Presidente, desta tribuna, fazer um apelo às autoridades do 
setor, para que façam cessar essas discriminações contra esses homens, para 
que se dê aos trabalhadores da SUCAM um tratamento mais humano,_mais 
condigno e uma remuneração que lhes permita tambêm viver com mais digni
dade. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Estâ finda a Hora do Expe
diente. 

·Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Não há "quorum" para deliberação. 
Nestas condições, as matérias da Ordem do Dia de hoje, todas depen

dentes de votação, ficam com sua apreciação adiada para a próxima sessão 
ordinária. 

São os seguintes as itens cuja votação é adiada: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979, 
de autoria do Senador _f\1auro !3enevides, que dispõe sobre a concessão de 
ap_~sC?ntadoria eSpeciãl para o comerciãrio, na form3 que -especifica, tendo 

PAREÇERES, sob n's811 a 814; de 1981, das Comissões: 
-de _Con~tf!uição e Jus(iça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social. favorável; 
- de Saúde, favorável; e 
- de FinanÇas, favoráv~l. com votq vencido dos Senadores Bernardino 

Viãnã e José Fr3gelli. 

2 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de 
1?_~0, de __ alJtoria do Soena_dor Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 
~~l'ARECE!!.ES, sob. n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável;_ e 
_::..... de Finanças, favorável. 

3 

Votação, em pti"meito _furnó, dO Pi'ojet'o de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal~do-Ar 
Eduardo GomeS patrono da Força Aérea Biasileira, tendo 

PARECERES, sob ri•s 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
....,. de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos· termos de substitutivo que apresenta; e 
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e JustiÇa. ·-" - -·-

4 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali~ 
mentos,. tendo 

PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável. 
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5 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
-,de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

6 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei dQ Senado nfil 362, de 
1979, de autoría do_ Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo. da Lei 
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130a 1.133, de 1981, das Co-
missões: 

-de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social; 
- de Serviço Público Civil.~ _e 
- de Finanças. 

7 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucion-alidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Serviço Público Civil, contrário; e 
- de Economia, favorável, com as Emendas de n9s 1 e 2-CE, que_ apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comiss_ão de 
Serviço Público CiviL) 

O SR- PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 

Senador Lomanto Júnior. 

O SR. LOMANTO JONIOR PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DÓ ÓMDQR, SE11A PUBLI

CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo que tra
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de 
amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, -em turno único,- do Projeto de Resolução n9 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 
Ct$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois_cru~ei_ros 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 constituci-onalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão_de Ec__onomia como conclllsão de seu P,arecer n11 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em CrS 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos_e _cinqüenta e seis rriil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida çop._solidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 198J, das Comissões: 
- de Constiiüição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade; e 
-de Municfpios, favorável_. 

3 

Votação, em turno únic-o, ·do Projeto de Resolução nl? 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer nl? ~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, quatrocen-

tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e qUatro cCritavos) 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. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 18, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusãO de seu Parecer nl? -66, de 
1981), 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 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 constitucion-alidade e juridicidade; e 
- de Munidpios. favorável. 

5 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl? 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para o cornerciârio, 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 Finançiis". favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

6 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl? 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das Leis_ do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas _extras habituais também íntegre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favàrável; e 
- de Finanças, favorável. 

7 

Votação, em primeirO turno, do Projeto de Lei do Senado nl? 164, de 
1981. de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar 
E-duardo Gomes Patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
- de Educação e Cultura, favorâvel ao substitutivo da Comiss,ão de 

Constituição e Justiça. 

8 

- Votação, em príméiro turno,' do Projeto de Lei do Senado nl? 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe Sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

9-
_ Votação, em prirrieíiO~ rtiril.õ,- do Projeto de Lei do Senado n9 255, de 

1980, de autoria do Senador Nelson Carrieiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• sa
lário devido aos trabalhadores avulsos~ tendo 

PARECERES, sob n•s l.l97 a l.l99, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jUridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

lO 

Vota_ção~ em_-primeirO turno, do Projeto de Lei do Senado n11 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo ·da Lei 
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's l.l:lOa 1.133, de 19ill, das Co-
missões: 

-de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social; 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluçãfr n• 40, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como-conclusão de seU Parecer nll 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 Municfpios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, de autoria do Se

nador Dirceu Cardoso, de reexame da- Comissão de Constituição e JustiÇa.) 

12 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 123, de 1981 (apre
sentado pela ComíSSão de Economia como cOnClusão de seu PareCer n9 784, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Florido (MG) a ele
var. em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cenio e setenta e um mil e cen~ 
to e cinqiJenta cruzeiros) _o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nOs 785 e 786, de 1981, das Comissões: -
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

13 

Discussão, eni turno único, do Projeto de Resolução n• 130, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como coltClusão de seu Parecer n~" 850, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de bracena (SP) a elevar em 
Cr$ 15.457.279,03 (quinze milhões, quatrocentos e dDqoenta e sete mil, du
zentos e setenta e nove cruzeiros e três centavos) o niõritante de- sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 851 e 852, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Munidpios, favõrãvel. 

14 

Discussão, em turno ciiiico, do Projet~-de Resolução n9 14),-d; 1981 (apre
sentado pela Comissão_ de Economia corno conclusão de seu Péirecer 0 9 883 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal deA!tinópolis (SP) a elevar~~ 
Cr$ 11.28_2.510,68 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e 
dez cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n9s 884 e 885, de 1981, d~s C~missões: 
-de .constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto venc1do dos Senadores José Fragelli e Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

15 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 193, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.162, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura MUnicipal de Cã:putira (MG) a elevar em 
Cr$ 21.171. 150,00 __ (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, centos e cin
qüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.163 e 1.164, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido_ do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 

16 

Discussão, em turno único, do Projeto deResolução n9 243, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclus-ãO de seu Pafecer n9 1.382, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em CrS 2.505.952.900,00 (dois bilhões, quinhentos e cinco milhões, novecen-

tos e cinqíienta e dois mil e novecentõs cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 1.383, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiçá, pela constitucionalidade e juridicidade; 

17 

DiscussãO, em primeiro ttifno~ do Projeto de Lei do SenadO -n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
cont*bil_ e dá __ outras providências_, tel}do 

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Serv{ço Público Civil. contrário; e 
-de Economia, favorável, com as Emenda~ de n~>s I e 2-CE, que apr~-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento no 35/82, do Senador 

Ga_briel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da ComiSsão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 25 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GABRIEL HER
MES NA SESSÃO DE 30-4-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. GABRIEL HERMES (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) - ~r .. Presidente, Srs. Senadores: 

Faço uma comunicação e, ao mesmo tempo, um registro. 
Convocado pelos meus companheiros, contadores e constabilistas do 

Brasil, essa minha primeira profissão, pois; em 1924, percebia o título de 
Contabilista e, hoje, corria Presideiite da Ordem dos Contadores do Brasil 
acedi com satisfaçãC?, COffi:O venho fazendo a outras regiões, e compareci ao 
Est3do do Ceará, onde a Comissão Executiva dos Contadores do Brasil e o 
ConSCiho Regional de Cont3.bilidade do Ceará promoviam uma semana de 
exaltação à classe. 

O Conselho de Contabilidade do Ceará fez pela imprensa e ofícios as se-
guintes divulgações: · · 

Ministério do Trabalho 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABiLIDADE DO ESTADO DO 
CEARÁ 

OFICIO-CIRCULAR Fortaleza, 12 de abril de 1982 
CRC-CE N• 10/82 

Prezado (a) Colega, 
Dentro das comemorações da "Semana do Contabilista·•, o 

Conselho Regional promoverá uma conferência de grande impor
tância para a Classe Contâbil,- a ser proferida pelo eminente Sena
dor Gabriel Hermes Filho, no próximo dia 20, às 19 horas, no Audi
tório -da FACJC, no 29 andar do Palácio do Comércio. 

O tema a ser abordado será: ' 4A reforma do Decreto-lei n~' 

9.295/46, face à sua desatualização ante a realidade atual da profis
são e a necessidade de disciplinamento jurídico das atividades con
tábeis, notadamente na área da auditoria e para consolidação da 
Classe Contábil". 

O conferencista é um parlamentar bastante identificado com os 
problemas que afetam os legítimos interesses dos contabilistas. 
Além de Senador da República, detém os títulos de Contador e Ad
vogado; é Industrial, Vice-Presidente da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI); Presidente da Federação das Indústrias do Pará 
(FIEPA) e Presidente da Ordem dos Contadores do Brasil (OCB). 

Para este evento, de natureza cultural, convidamos o nobre Co~ 
lega a se fazer presente, prestigiando, assim, esta iniciativa do Con~ 
selho, cUja administração está empenhada na valoriza-ção profissio
nal e lutando pela consolidação da Profissão Contâbil. 

Jnform_amos, ain~~~ ao Cole_ga que este Regional estimula e 
apóia as delnais co-iiiemorB.ções da Classe e, por isso, vem canela
mar o nobre Colega a participar, tanibéni,- das deniais promoções da 
.. Semana do Contabilista". 

-CarO--Colega, prestigie as iniciativas da Classe- José Castelo 
Branco Bessa Filho: Presidente do CRC-CE. 

A recepção, Sr. Presidente, que prestaram foi a mais cordial e proveitosa 
a visita ao Estado do Ceará. 
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A programação foi a seguinte: 

PROGRAMA A SER CUMPRIDO EM FORTALEZA 
PELO SENADOR GABRIEL HERMES - PRESIDENTE DA EXECU

TIVA NACIONAL 
DA ORDEM DOS CONTADORES DO BRASIL 

Dia 20 de abril de 1982 
Horário 
14:45- Chegada Aeroporto Pinto Martins 
15:30- Reunião com a Comissão Executiva Regional da 

OCB no Cearã~- ocasião em ·que será dada a pos-se da nova diretoria 
para o exercício de 1982. Local-Sede da OCB Av. Imperador, 1626. 

17:00. ~ Visita de Cortesia ao Exmo .Sr. Prefeito de Fortaleza 
Dr. Lúcio Gonçalo Alcântara. 

18:00- Visita de Cortesia a<> Exmo. Sr. Governador do Esta
do - -Cel. Eng~" Virgílio de Moraes Fernandes Távora. 

18:45- Encontro com o Dr. Carlos Alberto Batista Mendes 
de Sousa, Reitor da Universidade de Fortaleza. 

19:15- Encontro com professores e estudantes do Curso de 
Ciências Contâbeis da Universidade de Fortaleza Local-Salão da 
Reitoria 

20:15 -Palestra para os Contabilistas de Fortaleza, a convite 
do Conselho Regional de Contabilidade - CRC-CE LQcal.=.AJJ
ditório da FACIC. 

Na oportunidade em que reuni a Comissão Executiva- Regional da OCB 
no Ceará, dei posse à nova Di:retõtia, asSim- criii"Stihiída: 

DIRETORIA DA EXECUTIVA REGIONAL DO CEARÁ DA ORDEM 
DOS CONTADORES DO 

BRASIL 

Dir. Presidente - José Maria Martins Mendes 
Dir. Vice-Presidente - Aldemir Pessoa 
Dir. Secretário::::- José d~- Ri_barnar _Barroso Jucã 
Di r. Secretário -Adjunto_- José Xavier Lopes 
Dir. ·sub-Secretário pai'a Assuntos Especiais I~"- Francisco Valdovy C. 

Monteiro Coelho; 29- Càrlos Iran Maciel; 39- Adauto Araújo Farias. 
Dir. PrimeirO Tesoureiro - José Cleornon Melo Barreto 
Dir. Segundo Tesoureiro - José Martonio Alves Cõelho 
O ir:- Relações Públicas - Silvio Marcos Barc~los Fiuza 
Na visita à Universidade de Fortaleza, num autênticO mo-me-ntO; uma 

institUição privada que honra os seus realizadores, a Fundação Educacional 
Edson Queii'OZ; e-,- destaca o ensino no Ceirá, -solicitei" ao_ Ilustre Reítor em 
nome da Ordem dos Contadores mais vagas aos estudantes da CiênciaS Con
tábeis. Proferi no encontro com os jovens estudantes da Universidade, por si
nal uma audiência que me i"iripresSiOi'lou pelo" erüu-Siasmó e pelo número prew 
sente, palavras de estímulo e de amor e estudo da importante carreira que 
buscam. Sr. Presidente, falando aos jovens estudantes, na Universidade, levei 
uma mensagem de confiança, na i"mportância do estudo _d_a_s_ Ciências Contá
heis, tão necessária hoje para o progresso do nosso País que, mais do que 
nunca, está precisando do contador, do -contabilista, do homem que arruma 
os números, para que se possa bem governar, ou bem dirigir, ou bem encami
nhar as empresas, acentuadamente neste período em que o Brasil toma uma 
parte significativã na exploração de suas riquezas, enfim, o caminho do de:. 
senvolvimento. 

No auditório da FACIC, no Palãcio do Comércio, proferfP31estra sobre 
a evolução das atividades contábeis, sua regulamentação no Brasil, e perante 
contadores, técnicos em contabilidade, autoridades, e presente nosso colega 
Senador Mauro Benevides. 

.Vou ler, Sr. Presidente, para que a Casã tome conhecimento e seja levada 
a todos os cantos do Brasil. através do Diário do Congresso, como o pediram 
os colegas do Ceará. 

O Sr~ Dirceu Cardoso- Para que figure também nos Anais desta Casa. 

O SR. GABRIEL HERMES- "A Evolução das Atividades Contâbeis 
e sua regulação no Brasil" 

Acolhendo convite do__ Presidente do Conselho Regional de Conta~ilidaw 
de do C_~arã, Doutor José Castelo Branco Bessa Filho. e da C~n_n~~são Regio
nal da Ordem dos Contadores, aqui me encontro para falar aos profissionais 
da contabilidade desta terra de pioneiros na ocupação geográfica e no desen
volvimento brasileiro. Com os estudantes de ciências contábeis, tive a satisw 
fação de um encontro na Universidade do Ceará. Espero ter deixado aosjo-

vens menSagem de confiari.Ça, de entUsiasmo, no estudo da nossa ciência tão 
necessária ao-progresso nacional. 

Discorrerei sobre a evolução e os rumos futuros das atividades contá
heis, como o sinto em razãO de" rriiriha experiência--anterior de guarda-livros e 
perito-coittador, ·e O vejo na preS:ente qualidade de Senador da República. Pa
-ralelamente, apresentarei o desenvolvimento da regulação legal da contabili
dade no Brasil. 

EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES 

Imaginando-se a variedade e o vulto de negócios efetuados por mercado
res e banqueiros num períOdo mesmo curto de um ano, pode-se facilmente 
apreender a impossibilidade de confiar à memória humana o armazenamento 
de todos os dados pertinentes às operações económiCas e financeiras. Seria, 
de outra parte, inviável a memorização humãna dos dinheiros arrecadados e 
despendidos pelo governo de qualquer comunidade. 

De sorte que, pressionado pela carênci~_de informações económicas e fi
nanceiras referentes a determinado empresário ou governo, o homem foi im
pelido, pragmaticamente, a erigir- um eSpecífiCo Ca:mpo do saber para criar 
métodos e técnicas destinadas ao registro de tr~nsações e patrimónios mone
tariamente avaliáveis, à reVisão dessas escritas e à interpretação dos fenôme
nos memoriados. 

Assim surgiu a contabilidade, no princípio embrionaríamente contida na 
escrituração, que, todavia, depois foi identificada como um dos instrumentos 
de que a ciência ·contábil deveria se utilizar, ao lado dos inventários, dos ba
lanços e dos orçamentos. 

Embora se perca na poeira do tempo a prática de registres contábeis, in
formam os pesquisadores que a técnica escriturai foi grandemente aperfeiçoa
da e disseminada pelos geneveses e venesianos, em razão do cosmopolitismo e 
da intensidade de suas atividades comerciais e financeiras nos 'séculos 14 e 15. 
A divulgação do genial método ~as partidas dobradas por Luca Pacciolo re
presentou, inquestionavelmente, um acontecimento fundamental para o im
pulso da contabilidade e do aperfeiçoamen1o- da administração económica, 
tanto das Cm presas ciuanto dos eiiie5 públicos. Por permitir o controle por 
contia posição dós dados, O niCtodo das partidas dobradas alastrou-se sobera
no pOi' lOdo o mundo; a Ponto-de GUstav Haitseinãnn ·e outros pretenderem 
gefiel'álizá-lo em método universal para o registro de todas as energias mensu
ráv-eis do cosmos. 

Preocupava-se a contabilidade, então identificada com a escrituração, 
principalmente-em ·memoriar as operações éfeti.tadas, determinar o resultado 
económico destas e verificar a COrri pOsição do patriinônio. Em razão da assi
duidade- e da sistematização dos re&isfrOs coritâbeis, a lei veio conferir-lhes 
vãlor probante, tanto nas querelas de seu titular com particulares quanto pe
rãilte o fisCO. Daí SurgiU nãfiJ"falmenfe a perícia coritábil, em juízo ou fora 
dele- em que tive a honra, como advogado e contador, de trabalhar durante 
numerosos anos --a fifi de esclarecer fatos objeto de litígios ou controvér
sias. Gradatívamente, foram-se desenvolvendo as funçõés da contabilidade 
parã- a ·apuraçã-o de custos, a feitura de análiseS financeiras, a determinação 
da rentabilidade da empresa, o controle da riqueza apropriada e dos negócios 
em geral, o estudo do património, a programação financeira, o acompanha
mento da_ gestão, o estabelecimento de relações de causalidade entre os fatos 
econôhliCOS,-e outros fins ínerentes a esse campo distinto do conhecimento 
humano, elevando-o de uma arte escriturai para uma ciên~ia rriicroeconômi
ca, desiiiúid-a a iluminar e Orientar a admiitistração. Coinbinando o controle e 
a períCia, surgiü a -aiidíiõi:'fáContábil e fiscal, voltada à verificaçãO da fidelida
de dos registras e da adequação dos fenômenos retratados nas peças contá
heis, especialização -recOnhecidamente das mais complexas e atuais da profis
são do contador. 

Tnúmeros pensadores e profissiOnais da contabilidade, teorizando ou vi
vendo os problemas da administração econôroica dos entes privados e públi
cos, pesquisam até hoje um objeto comum para a contabilidade, válido em 
qtTalquer espécie de azienda. Do primitiVO ·cántísmO de René de la Porte, Ed
mond Degrange e do própriO Luca Pacciolo, passou pela corrente personalis
ta, que tanta influência teve ria arte de eScritufar;Iiderada por De la Torre. 
Hippolite Vannier e Francesco Marchi. Conferindo-lhe feiçõci cieritífiCas, 
Fábio Besta fez do controle o objeto primordial da contabilídade, estudando
o sob os mais diversos ângulos e momentos. Para esse objeto, no entanto, o 
italiano Vicenzo Masi e o brasileirO Frederico Herrmann Júniqr atribuíam, 
especificamente, o patrimônío. Mais abrangentemente, Giuseppe Cerboni, 
Giovanini Rossi, Leon Gomberg e outros tratadistas, estenderam o objeto da 
contabilidade para o conjunto da economia aziimdal, vale dizer, todos os fe
nômenos econômícós de cada ente em particular. Por outro lado, o rédito, 
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como _objeto da contabilidade, tem sua defesa doutrinária por Gino Zappa, 
Jean Fourastié, Eugen Schmalenbach- este aUtõr da teoria do_b~lançÕ dinâ
mico- e-por vários tratadistas alemães. DivergindO-das correntes científicas 
do patrimonialismo, aziendalismo e reditualismo, os italianos Francesco 
Villa e Pietro Onida, bem como o brasileiro Cibilis Viã.na, enaltecem a gestão 
como objeto comum da contabilidade, apontando-a tanto para as empresas 
quanto para as entidades de fins ideais. -

Mesmo ·no estrito campo da técnica contábil, as atividades profissiOflãls 
tornaram-se complexas à medida que cresciam as aziendas e se complicava a 
economia global. -

Se, atualmente, se espera que a contabilidade sirva de painel de infor
mações para guiar a administração de "formà sesura_ e clãra na rota do futuro, 
é úidispensável que os fatos patrimoniais, éconôniicós e financeirOs, sejam 
adequadamente analisados, agrupados, correlacionados e interpretados. Isso 
exige apropriado plano de contas, escrituração tecnicamente bem elaborada, 
inventariações conlpletas e corretamente avaliadas e demons~rações contá
heis precisas. A Contabilidade prospectiva ou orçamentária pode tornar-se 
fundamental ao equacionamento dos planos de produção, ~ompras, vendas, 

· bivestimentos, r"eéeltas e despesas. E, conforme o grau da necessidade admi
nistrativa, será inlperio.So trárispor ·a escritúfaÇão dos processos manuais e 
mecânicos para Os sofisticados equiPamentos eletrônicos, dependendo do 
vulto, da análise e da rapidez requeridos para as informações. Além disso, 
hoje as contadorias eficazes precisam·dar qU31ificada --asSistênCia fiscal, já que 
os. tributos representam significativoS custos OU ellCafgos di ffiicro.ecot_lOIJlia. 

Esta síntese.--breve e condensada, da evolução da escrituração prilnitiva 
para o conjuntó das atividades técnicas e cientificas que presentemente abar
cam a contabilidade, objetiva pôr em relevo o aprofundamerito crescente das 
especializações coritábeis e que, necessariãmertte~ haveriam de exigir des
dobramento progressivo nos currículos do ensino. 

A LEGISLAÇÃO 

Paulatinamente, a legislação brasileira relati~.-a_-_-à contabil-idide teve~ te
ra- qué se ajustar· ao progresso ecori_§mico, tecnológ"ico e cíeiltífiéo. 

Pesquisando a legislaçào_da República, verifica-se 'que até -o início do sé
culo vinte o Brasil conformava-se em possuir práticos em escrituração. Pois 
só com o advento do Decreto Legislativo n9 1.339, de 9 de janeiro de 1905, é 
que foram institúídos dois cursos regulares para o ensino de contabilidade e 
de matérias admiriistrativas~ ·nà entãO Acadeinia qe Comércio dq R}o d-~ Ja
neirO e na então Escola Prática de Comércio de São Pa.ulo, _ambas cria.das em 
1902. Consistia em Um derlonlinado Curso Seral, e que era básico, h~bilitan
do, como disse, para o exercíd.ó das funções de guarda-livros, períto judicíal e 
empregos de fazenda; e outro curso, que chamou de superior, habilitando, 
mais para os cargos de agentes consulares, funcionário~ do Minís_térío _das 
Relações Exteriores, atuáríos de comPanhias de seguro e chefes de contabili
dade de estabelecimentos bancários e-grandeS empresas comerciais (artigo 19, 
§ lO), . . 

Com o Regulamento aprovado pelo Decreto no 17.329, de 28 de maio de 
1926, foi criado outro curso, também chamadO de geral, de quatro anos, para 
a formação metódica de contadores em nível médio, e um curso superior para 
a graduação em ciências econômic3:s e comeiciáis; em trêS-a"itoS, -_sendo- que 
este constituía uni aprofUndamento em Co_ntabilldade, aÍém de CÚmércio e 
economia política.- - --- _ 

Logo após a Revolução de 1930, o Gover-no proVíS6rto- v{ria a bafxar o 
primeiro estatuto legal organizando o ensino comercial e r~gulamet:J,tando a 
profissão de contador, através do Decreto no 20.158, de :iode junho de 1931. 
Previa um curso propedêutico, básicO aos su-bseqüentes, como primeiro ciclo 
do então segundo_grau de ensino. Também autorizava cinco cursos técnicos, 
alternativos para o segundo ciclo do segundo grau, formando, após mais dois 
ou três anos de estudo, profissionais. denominados de secr~tários, guarda
livros, administradores-vendedores, atuários e peritos-contadores. O anterior 
curso de graduação em ciências econ:ômícas-e-CorlR:fciais foiÜ'á.nsforit!ado no 
curso superior de admiriistração e finanças, graduafido bacharéis e.riJ. ciênciaS 
económicas. Ainda previu o mencionado diploma legal um curso ~uxiliar de 
comércio, em nível inicial, a fim de preparar pessoal de apoio às atividades 
econômicas em geral. Todos esses profissionais, cujos certificados~ diplomas, 
títulos ou atestados obtivessem registro na Superintendência do Ensino Co
mercial, tiveram o direito de exercer suas profissões em todo ter:rit.ório nacio
nal (artigo 67). Aos contadores ou peritos-contadores já então_ (oram assegu-
radas as seguintes prerrogativas (artigos 70, 71, 72, 73, 76 e 78). · 

a) verificações judiciâis de contas extraídas dos livros comerciais, exame 
de declarações de créditos de síndicos e exame de livros do credor impugnado 

e do falido, previstos na então Lei de Falências, (Decreto Legislativo n9 5.746, 
de 9 de dezembro de 1929); 

b )_ l_lomea9ão ex offl_cio, pelos juízes_, p8.rá exaines de _livros_" exigidos pelo 
_ cód{go cOmercial, bem ã.Ssim para balanços e_ exames em falências e concor

datas; 
c) preferêncilf}Jara o provimento em cargos de fiscal de bancos, bem 

como para cuidar da escrita dos b~ns administrados por tutores e curadores e 
das regulações judiciais ou extra:tõS judiciais de avarias grossas ou comuns; 

d) preferência para- nomeações e, "em -igualdade de mérito'(: aplicação, 
para a promoção de contabilidades, contadorias, intendências e tesourarias 
de todas as repartições federais, estaduais e municipais e das empresas con
cessionárias de serviços públicos. 

Aiéin disso, o mesmo Decreto n"' 20.158 obrigava a exigência de apresen
tação dos respectivos diplomas, registrados na Superintendência do Ensino 
Comeicial, para o provimento dos cargos de guarda-livros, peritos-judiciais, 

.empregados de faZenda, agente consular, funcíonãrio do Banco do Brasil e do 
Ministério das Relações ExterioreS, atuários de companhias de seguros e de
mais cargos para cujo exercício Sejam -indispensáveis conhecimentos de conta~ 
bilidade e: que sejam preenchidos Por concurso (artigo 74). Ainda, os correto
res, despachantes, leiloeiros e outros agentes do comércio, previstos no Códi
go Comercial e em outras leis., deviam ser escolhidos somente entre os diplo
mados como peritos_..:contadores, contadores e administradores-vendedores 
(art_igo 78)." QuantO aos · díp1offiadoS pelOs cursos de guarda-livros e 
ad~inistrador-vendedor, nos estabelecimentos reconhecidos, o mesmo diplo
ma legal assegurava preferênCia- na' nomeação, prOinoção e nos concursos em 
repartições públicas federais, estaduais e muriicipais (artigo 77). 

Com o Decretq~lei n"' 1.535, de 23 de agosto de 1939, o Curso de Perito
Contador voltou a ser denominado deCurso de COntador (artigo 1"'). Parale
lamente, tornou obrigatóría a apresentação do diploma de um desses títulos 
profissionais, expedido por estabelecimento de ensino comercial oficial oure
conhecido, para ó -provimento de cargos públicos de Contador (artigo 39). 

Essa situação perdurou até 28 de dezembro de 1943, quando foi promul
gado o Decreto~lei nº 6.141, que ~tabeleceu ~9vasbases de organização e de 
regime de enSino cOinefcial em segUndo grau. Previa a formação de auxiliares 
de escritório, no curso básico de primeiro ciclo, ministrado por escolas co
merciaiS; e ·a formaÇão de técnicOs em comércio·e·-propág3'nda, as_sisteriteS de 
administração, guarda~livros, estatísticos.auxili8.res e secretários, nos respec
tivos cursos de segundo ciclo ministrados por escolas técnicas de comércio 
(artigos 4o, 5o, 8o e 36). 

O Decreto-lei n9 8.191, de 20 de novembro de 1945, veio 31terar para téc
nicO:-<le_ coutabilidade o diploma dos egressos do curso de contabilidade pre
visto no recém~citado Decreto-lei n9 6.141, em decorrência do que a eles vie
ram a ser equiparados os anteriores guarda-livros, pela Lei n9 3.384, de 28 d~_ 
abril de 1958. 
--:--0 _cursod_c;- contabilidade em nível médio ainda viria a ser afetado pela 

Lei n9 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixou as vigentes diretrizes e bases 
para o ensinO de 19 e 29 graus. Lamentavelmente, a preconizada profissionali
zação geral só ficou no plano legal, por ausência de instalações necessárias à 
aprendizagem dos ofícios, com o qüe os novos curs_os técnicos de contabilida
de_ não prepararam os alunos para_ as tarefas a eles destinadas no regulamento 
profissional. 

Contudo, uma histórica e lúcida decisão foi tomada pelo Governo Fede-. 
ral ao instituir, em nível universitário, o ensino de Contabilidade superior, me
diante o Decreto-lei n9 7.988, de 22 de setembro de 1945. Isso foi feito extin
guindo o curso de nível médio de contador e desdobrando o anterior curso 
superior de administração e finanÇas no curso de ciências econômicas e no 
curso de ciências contábeis e atuaríais. Este, por sua vez, mediante a Lei n9 
1.041, de 31 de julho de 1951, também viria a ser desdobrado em dois cursos 
específicos, segundo as caracterfsticas culturais e profissionais dO Contador e 
do atuário. 

O ATUAL REGULAMENTO 

Alcanç~mos, assim, o segundo regulamento dos profissionais da conta
bilidade, consubstanciado no ainda vigente Decreto-lei nº 9.29j, de 27 de 
maio de 194.6~. Este jã surgiu desatualizado. Desatualizado, porquanto, conti
nuava mencionando, apenas, contadores e guarda-livros, quando a legis
lação de ensino, no ano precedente, já havia criado o ba\:harel em ciências 
contãbeis e o técnico de contabilidade, respectivamente em grau superior e se
gundo g~a_u. Mas, apesar dessa desarmonia legiferante, tinha que traduzir, no 
mercado de trabalho. a dic_otomiajá existente nos títulos culturais e no prepa
ro diferenciado das duas categorias profissionais, malgrado ambas, até o ano 
precedente, emanadas de cursos de nível médio. 
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Definiu, assim, o Decreto-lei nq 9.295, que ao guarda-livro inci.únbia a 
escrituração- mercantil e as tarefas mais usuais da contabilidade, explicitadas 
nas alíneas "a" e .. b" de seu artigo 25, nos seguintes termos: organização e 
execução de serviços de contabilidade em geral; e escrituração dos livros de 
contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários nO conjunto da 
organização contábil, e levantamento dos respectivos balanços e demons
trações. 

E ao Contador (que o§ 3• do artigo 9• do Decreto-lei n• 7.988 jã havia 
equiparado ao Bacharel em ciências contábeis), o artigo 26 daquele mesmo 
Decreto-lei n" 9.295, além de, naturalmente, assegurar o direito d~_e_fetuar os 
trabalhos permitidos ao guarda-livros, reservou, em carãter exclusivo, as ati
vidades mais difíceis e não rotineiras, enunCiadas na alínea "c", do artigo 25 e 
que são: perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas 
em geral, verificação de haveres, revisão permanente ou periódica de-escritas, 
regulações judiciais ou extrajudiciais de avarias grossas ou comuns, assistên
cia aos cons_elhos fiscais de sociedades anônimas e quaiSquer outras atri
buições de natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de contabili
dade. Nesta parte final, a lei, prudentemente, não quis limitar as demais ati vi-

. dades contábeis que destinou ao contador, talvez mesmo porque encontrava
se no primeiro ano o ensino de contabilidade em grau universitário. 

Presentemente podem e devem ser explicitadas em nova regulamentação 
que os tempos atuais estão exigindo, alêm de outras: a planificação-contãbil; 
a orçamentação; a projeção de custos, receitas e resultados; a sistematização 
de custos; a anãlise e consolidação de balanços; a avaliação dos componentes · 
patrimoniais; o controle, a avaliação e estudo da gestão; a auditoria; a consul
taria fisco-contábil; e o comando das contadorias. 

Observa-se que a divisão do trabalho contâbil é um imperativo da com
plicação das relações econômicas, assim como o desdobramento do ensino de 
contabilidade é imposto pelo progresso tecnológico e científico. 

Daí se justificar, também na contabilidade, a formação de profissionais 
em nível médio, para assiStir tCCnicãriientC-aS CCnterias de milhares de peque
nas empresas espalhadas no País e efetuar as escritas em geral; e, em plano su
perior, a graduação de profissionais universitários, para cuidar das atividades 
mais complexas e de maior responsabilidade, nas médias e grandes empresas 
e nas instituiçõeS governamentais. 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Cumpre notar qUe, atualmente, já existem cursos de pós-graduação tam
bém no sentido no ensino da contabilidade superior. Logicamente, os profis
sionais que os concluírem deverão ter funções distintaS, confiando-se que, por 
terem adquirido melhor capacitação científica para determinados trabalhos, 
lhes sejam reconhecidas prerrogativas especiais. Por exemplo, diversas uni
versidades já_ coQdicíonam o exercício do magistério da contab_ilidade supe
rior à prévia conclusão de curso de rnestrado_nesse campo de conhecimento 
da microeconomia. 

Saliente-se, como normal, que como em toda sOciedade organizada, cada 
categoria proflsSiúrYãl tem posição e funções definidas. Quero enfatizar que as 
atribuições; em qualquer nível, são todas de vital importância para ó conjun
to das atividades contábeis. É fundamental, por isso. que os trabalhos que to~ 
cama cada uma sejam executados com a melhor qualidade possível, a fim de 
ser valorizada a respectiva classe profission-al e os entes usuários dos s_erviços 
contábeis sejam proViSionados com informações confiáveís e iriiediatas Para 
bem conduzir suas administrações. Devemos, assim, todos conclamar ao 
contínuo estudo os pr_ofissíõnais da contabilidade que tenham disposi'Ção e 
tempo para o aprimoramento cultural. Lembramos, ainda, que é da lei de 
progresso que sejam superados os seres que não se ajustem à realidade em 
mutuação. Embora não seja condição para a conquista do êxito profissional a 
realização de algum curso universitário,- penso que devem se encaminhar _para 
o aprofundamento no curso de ciênciás-COritábeis todos os técrii~õ_s-de cgnta
bi!idade que tenham potencialidade a desenvolver nessa área científiê-3. 

ESTATISTICAS E NÚMEROS 

Q_Brasil encontra-se extremamente carente de contadores, para organi
zar nossa competitiva economia empresãfial. O vàtigiiiOSO aumento da pro
dução de energia elétrfCa, á-desenvolviment9 industrial, as novas fontes que 
surgem, como C3.rajás, Itaipu, Tucuruí, o crescimento da agricultura, da in
dústria, do comércio, da prestação de serviços, das atividades estatais e tam
bém do sistema tributáríO, c-ria:ram:e fatalmente abrirão milhares de novas co
locações para os profissiOOã.is da contabilidade de ambos o_s_ níveis C:l!lturais. 
A título d_c comparação, note-se que se encontram registrados pouco mais de 
cinqüenta mil contadores e duzentos mil técnicos de escrituração,_ nos Conse
lhos Regionais de-Contabilidade, quantidade irrisória para um pais que jã e· a 

oitava economia mundial. Nos Estados Unidos da América, segundo o Di
gest Education Statistics, e_ditruio em 1981 pelo National Center for Educa
tion Statistics, só no ano letivo de 1978(79 graduaram-se 172.915 bacharêis 
destinados às diversas áreas de trabalho classificadas administração pública. 
Deles, 103.951 bacharéis eram especializados em contabilidade ou gerência fi
n~nceira. Segundo o AnuáriO Econômico-Fiscal de 1980, da Secretaria da 
Receita Eederal, em 31 de dezembro de 1979 havia 1.759.685 estabelecimen
tos ativos no Brasil inscritos e prest3ndo informações para fins tributários. 
Isso significa uma relação de 35 empresas para um contador. Embora a maio
ria seja, eVidentemente, formada por empresas pequenas e médias, 17.544 em
presas eram de grande e gigantesco porte, objeto do cadastro especial de con
tribuintes, cada uma das quais com espaço para ocupar dezenas deles. 
Observe-se, aí não estão consideradas as contadorias e os órgãos de auditoria 
das repartições pública, nem as atividâdes liberais·. Ainda, conforme pesquisa 
divulgada pelo jornal "0 Globo", em 14 de agosto de 1981, verifica-se que o 
mercado .de trabalho brasi1iiíro ofei-ecia ampla oportunidade, tanto nos granM 
des centros quanto nas cidades do interior dos Estados, somente para cinco 
profissões llnivei'Sitãr13.s: Ciêncíás contâbeis, edUcação artística, enfermagem, 
farmácia e letras. Essas conclusões- coinc1âeim Coiri ci diagnóstico da Interna
tional Association Of Financial Executives, qtie afirma inexistir no Brasil ge
rentes financeiros em quaritidade suficiente a nossas necessidades. 

Mas é verdade que o mercado de trabalho para contadores e técnicos de 
contabilidade tende para grande expansão. Cumpre sublinhar que a necessi
dade, presente e futura, precisa ser suprida por profissional de qualidade que 
se imponha pelo preparo e pelo mérito, conquistando posições pelo persisten
te estudo e ãrdua experiência. 

Senhores: 

Nada mais natural na oportunidade deste encontro, que fixarmos po
sições. Posições jU.Sf3s -em- defesa da classe. 

Hoje, com a graduação de profissionais de contabilidade em nível supe~ 
rior, o Brasil dispõe de cidadãos capacítados para realizar as auditorias neces
sárias à segurança de nossas empresas e instituições, em substituição às socie~ 
dades estrangeiras que ainda dominam essa especialização de nosso mercado 
de trabalho e que para cá vieram·, inicialmente, a fim de controlar os capitais 
es~angeiros aqui irivestidos no legítimo interesse de mãtrizes ou controlado
res Situadas no exterior. Ein capacitação técniCa-e idoneidade moral, os audi
tores brasileiros estão erii cOndiçõeS"-até- de estenderem suas atividades ao 
campo internacional, mesmo porque no Brasil são eles que trabalham para as 
sociedades de auditores controladas por organismos alienígenas. Este setor de 
nossas ativídades espera a atenção dos noss_os órgãos de classe: 

No. que me toca, estou dando minha contribuição de legislador para dis
ciplinar o exercício da auditoria, como especializaçãO dó contador_, atualizan
do, pois, essa parte do regulamento profissiOTial. Refiro-me ao Projeto de Lei 
nq 309 de 1979, de minha autoria, -em- tramita-çãO ·no Seriado Federal. Essa 
proposição legislativa objetiya ser ~mi estª"tuto legal do exercício da auditoria 
contábil, assentando na lei, conforrrie ex-ige a Constituição- da República, as 
disposiÇões basilareS sobre a inatéria. Para t<iilto, transfere para a lei formal 
disposi"çõeS substantivas presentemente regidas em atos administrativos, esta
beJCce condiçõCs,1mpedimentos e deveres para o exercício da auditoria, inclu
sive absorvendo importantes recomendações feitas no Relatório do Senador 
Lee Mt:tcalf, doS Estados Unidos dil América, e preserva a contadores brasi
leiros, no interesse da própria segurança nacional, a prestação de serviços au
ditorais para a administração p-ública, direta e indireta, seguindo, neste parti
cular, o exemplo dos países mais desenvolvidos. 

Devo, assim, aprOveitãrestapalestra para conciamar os profissionais da 
contabilidade do Brasil e, no momento, os do Ceará e do Nordeste, a fim de 
que tenham participação mais ativa na construção de nosso futuro profissio
nal. Cada categoria -contador ou técnico de contabilidade- tem posição 
própria, aüvidades específicãs e um papel a cumprir. Devemos esforçar-nos, 
constante~ente, para o engrandecimento. de ambas as classes. Temos o dever 
de cumprir, fazer cumprir e aperfeiçoar a lei reguladora de nossas profissões. 
Ao invés de, desgastantemente, pleitear favores ou privilégios aos Poderes 
Públicos, devemos conquistar os direitOs através do estudo e do trabalho 
constantes. Cumpre-nos retroalimentar as institl!ições de ensino, tanto de se
gundo grau quanto de grau superior, e as prÇJprias autoridades educacionais 
do País, sobre as deficiências apresentadaS pelos respectivos currículos para a 
capacitação de técnicos de contabilidade e contadores. Onde for necessário, 
principalmente em todos os pólos de desenvolvimento econômico, ·cabe-nos 
pugnar pela instalação de cursos de ciências Contábeis. Além de esses cursos 
virem a graduar profissionais imprescindíveis à raCioilal gestão privada e 
pública, propiciará o prosseguimento dos estudos aos egressos do segundo 
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grau e ainda ampliará o campo do trabalho aos espicializados com inclinação 
para o magistério. Teremos traballiádo -pará a valorização de nossas classes, 
prestado relevante contribui-ção para a melhor ·admiilistração cie nossas Cm
presas e entes públicos e colaborado, por conseqüência. para uma melhor or
dem económica e social. 

Concluo. Desejá, ciiros colegas, compátihe"iros e amigos, exteriorizar mi
nha plena confiança no reconhecimento ascei:tdeilte do valor dos profissionais 
da contabilidade e da significativa importânda de seu concii~sO íi~ra ·o desen-
volvimento da Pátri3-Brasifc.~iial · 

Senhores Senadores mostrei a importância do Contador, hoje um ho
mem de curso superior, cujas exigênciaS científiCaS e profiSsionais 1evara-ni 
nossas Universidades a criar cursos de pós-graduação para que possamos 
acompanhar as necessidades do Brasil. 

Fiz um estudo estatístico para os meus ColC~úi.S e -rriostrel, com números, 
o que temos de contadores e contabilistas no Brasil, número- insignifiCã.nte 
para nossas exigências. Mostrei ainda que o número de contadores, hoje, !lO 
Brasil, corresponde ao que os_ Es~ados Unido~ ~a Am~rica ~ip1oma~ por 
ano. Veja-se a importância e o-respeito, que 'sê'dã, naqllela'Na_Ção e em ou~as 

·da Europa, ao homem das ciêndãs contâbeis. 

O Sr. Dirceu Cardoso _- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GABRIEL HERMES- Com prazer. 

O Sr. Dirceu Cardoso .....;. Quero dar õ testemunho do_ cuidado e do cari
nho com que V. Ex' exerce as funções de Presidente da Ordem Brasileira dos 
Contadores. Tínhamos ido visitar a Alemanha, a convite do GoVerno ale
mão, numa Comissão Parlamentar de Inquérito da Energia NuClear; estáva
mos de volta em Frankfurt, na Alemanha, tomando o avião de volta ao Bra
sil, e recordo-me que V. Ex", de lá, tomou um avião direto para Lima no Pe
ru, onde iria participar de uma Conferência Internacional de Contabilistas. 
Isto, para ver o cuidado que V. Ex• tem, ou melhor, a assistência que dá, no 
exercício do seu mandato, ao seus deveres de Presidente dei Ordem dos Con
tabilistas do Brasil. 

O SR. GABRIEL HERMES -Muito obrigado, nobre Senador. V. Ex• 
quase que me comove com ·esta lembrança. Realmente foi uma viagem de vin~ 
te e uma horas e da qual não me arrependo, porque nesse congresso proferi 
uma conferência que denominei: O Pacto Americano e a Importância da 
Ciência Contâbil. Muito aplaudido, com uma assistência de participantes de 
quase todas as repúblicas da América do Sul e de todas as autoridades daque
le País, que hospedava os conferencistas e tal o entusiasmo, a importância 
que destaquei naquela ocasião, como Perito Contaaor que sou e, advogado, a 
minha função como profissional que, na Justiça, n_urnerosas vezes fiz perícias 
em Contabilidade- e até lembrei que _escrevi hâ tanios anos um trabalho de
nominado H Fraudes em Contabilidade". 

Hoje aceit!i.ndo a qualidade de Presidente da Ordem dos Contadores, es
tou fazendo uma quase peregrinação a convite dos meus companheiros, por 
todo o Brasil, objetivarido a melhor organização da classe. 

Brevemente, dentro de poucos meses, teremos no Pará uma reunião de 
todos os contadores e contabilistas do Norte e Nordeste, para mos~rar a imw 
portância da nossa Ciêncfa e- debater problemas da classe. Qua!ldq da minha 
visita ao Reitor da Universidade do Cearã que me recebeu coni muita fidal
guia, tive oportunidade de, acompanhado pela Diretoria da Ordem dos Con" 
!adores e pela Diretoria do Conselho de Contabilidade daquele Estado, de so
licitar a S. ExJ que ampliasse as vagas da especialidade na Universidade. E 
quando falei aos jovens, numa mensagem de confiança, mostrei que o conta
dor ... 

O Sr. Bernardino Viana ~Senador Gabriel Hermes, V. Ex• me concede 
um aparte? 

O SR. GABRIEL HERMES - Com muita honra darei o aparte a v. 
Ex• 

Como dizia eu: tive oportunidade de dizer aos jovens que hoj~ o contaM 
dor·começã a tomar uma importância invulgar entre os graduados das nossas 
Universidades. E mostrei até com as estatísticas, que entre as 5 mais impor
tantes profissões dos diplomados hoje no Brasil está colocada a Ciência Con
tábil. Todos os nossos bancos, todas as nos-sas grandes empresas necessitam 
dos contadores e todos os bons governantes f!O Brasil e outros grandes em
presários procuram ter entre seus melhores auxiiíares, oU entre os seus Dire-
tores, ou até mesmo entre os seus dirigentes o homem que conhece contabili
dade. 

Ouç_o V. Ex'", com muito prazer. 

O Sr. Bernardino Viana- Muito obrigado, nobre -Senador. Neste ins
tante em que V. Ex• traz à consideração desta Casa o Encontro de cOntabilis
tas e Contadores no Estado do Ceará e exalta essa profissão -que tanto contri"-

bui para o progresso nacional, principalmente aqueles que, com escritórios 
.montadqs n;:ts cí9ade~ e !1as vilas até, propiciam às pequenas, médias e micro 
empresas o direito de poder sobreviver auferindo lucros. Porque se elas, em
presaS~ tiveSsem de inantCr, no seu quadro de pessoal, contadores para execu
tarem ou registrarem seus atos ou fatos administrativos, não teriam cpn
dições de pagar esse pessoal. E os escritórios que- esião montados em quase 
todas as cidades brasileiras fazem, executam esse serviço, geralmente, cobran
do -até uin- salário TniniiiiO POr- Cada escrita contãbil que rea.lizam para essas 
-empresas. Quero, neste Inomento~ em que -V:· Ex• exalt~a ~s cfasses de bachare~ 
~is em Ciêricias Contãbeis e Atuariais e também a de Contabilista que repre
senta o curso rilêdio. Quero me congratular com V. Ex• porque, também, sou 
Contabilista além de Advogado. 

O SR. GABRIEL HERMES- Muito me honra o aparte de V. Ex• 
Concluo, Sr. Presidente: 
Afirmando que tenho a satisfação-de ver que começam os contadores, os 

contabilistas do Brasil a ocuparem o lugar de destaque que merecem entre os 
qUe Consegu-em cúrsar a- primeira fáse dos estudos e saem contabilistas e, en" 
tre· aqueles que fazem curso superior, universitáriôoe, hoje, de pós-graduação, 
ertn:iêrteia tão -importante para O pfOg{esso do nosso País. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE Cf!A VES 
NA SESSÃO DE26-4-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação do discurso, feita no DCN- Seçã<rll de 28-4-82, pãgina 
12.?3~ 2• coluna, nos 12"' e n~ 139 parágrafos, 

Onde se lê: 

O primeiro desembarque _se deu em 19_60 ... 
~ De 1960 até ... 

Leia"se: 

O primeiro~ desembarque se deu em 1690 ... 
De 1690 até ... 

ATO DO PRESIDENTE N• 19, DE 1982 

O Presidente do Senado Feder31, no uso das atribuições que lhe confe
rerli os artigos 52, item ~8;_ e 97, i_nciso IV do Regimento Interno e de confor
midade com a delegação d_e competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretói'a n9 2; de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta 
do Processo n' 001796j82j8, resolve aposentar, por ~nvalidez, Abdon Vicente 
Martins, Inspetor de Segurança Legislativa, Classe Unica, Referência NS-14, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso 
I, e 102, in<:rso I, alínea b da Constituição da República Federativa do Brasi!, 
combinados com os artigos 403, iriciso III,§ 29, 404, inciso III, e 392, § 49 da 
Resolução n9 58, de 1972, com proventos integrais acrescidos da Gratificação 
de Nível Superior amparado pela Lei n• 1.050, de 1950 e Decreto-lei n• 1.709, 
de 1979, bem como a gratificação adicional por tempo de serviço a que tem 
direito, conforme determina o artigo 3• da Lei n• 5.903, de 1973, e artigo 10 
da Lei n• 4.345, de 1964. 

Senado Federal, 3 de maio de 1982. - Jarbas Passarinho, Presidente do 
Senado Federal. 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Resenha das matérias apreciadas de 19 a 30 de abril 

(Ar!. 293, inciso II, do Regimento Interno) 

Projetos aprovados e encaminhados à sanção: 
Projeto de Lei do Senado n9 26, de 1982-DF, que fixa o efetivo da Polícia 

Militar do Distrito Federal, altera dispoSiti,io da Lei n9 6.450, de 14 de ou
tubro de 1977, e dá outras providências. Sessão I•-4-82. (Extraordinária.) 

Projeto de Lei da Câmara n• 21, de 1982 (n• 5.930/82, na Casa de ori
gem), que altera a denámiriação da categoria funcional de Inspetor do Traba
lho, dispõe sobre o pagamento de Gratificação de Produtividade nos casos 
que menciona, eleva as multas previstas na Consolidação das Leis do Traba" 
lho, e dá outras providências. Sessão: 1•-4-82. (Extraordinária.) 

Projetos aprovados e encaminhados à promulgação 
-Projetos de Decreto Legislativo n• 18, de 1981 (n• 8 I /81, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o texto do Acordo no Campo da Propriedade Indus:' 
trial entr_e o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo daRe
pública Francesa, concluído em Paris, a 29 deja_neiró de-1981. SesSão: }9-4-

82. (Extraordinária:) · · 
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Projeto de Decreto Legislativo n• 20, de 1981 (n• 91(81, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo_ de Cooperação Económica, 
Científica, Técnica e Cultural, concluído entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Popular do Congo, em Brasília, a 
18 de fevereiro de 1981. Sessão: 1•-4-82. (Extraordinãria:) -

Projeto de Decreto Legislativo n• 33, de 1981 (n' 79/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo Internacional da Borracha Natu
ral de 1979, aprovado na IV Sessão da Conferência das Nações Unidas sobre 
Borracha Natural, realizada em Genebra, Suíça, de 24 de setembro a 5 de ou
tubro de 1979, e que foi subscrito pelo Brasil em 30 de junho de 1980. Sessão: 
1 •-4-82. (Extraordinãria.) 

Projeto de Decreto Legislativo n' 13, de 1979 (n' 11/79, na Câmara dos 
Deputados) que aprova o texto do Acordo d~ Cooperação Econômica, 
Científica e Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo Militar Federal da República Federal da Nigéria, assinado em 
Brasma, a lO de janeiro de 1979. Sessão: 12-4-82. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 2, de 1982 (n' 126f82, na Câmara dos 
Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do 
País no decurso do mês de maio de 1982, em visita õficial aos Estados Unidos 
da América do Norte. Sessão: 28-4-82. (Extraordinãria.r 

Projeto de Decreto Legislativo n• 4, de 1981 (n' 74/80, na Câmara dos 
Deputados) que aprova o texto do Acordo de Previdência Social entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, 
concluído em Santiago, a 10 de outubro de 1980. Sessão: 29_,4-82. (Extraordi
nãria.) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1980 (n' 44/80, na Câmara dos 
Deputados) que aprova o texto do Acordo sobre o Comércio Qe Produtos 
Têxteis, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Co
munidade Económica Européia, em Bruxelas, a 23 de janeiro de 1980. Sessão: 
29-4-82. (Extraordinária.) 

Projeto de Decreto Legislativo n' 21, de 1981 (n' 89/81, na Câmara dos 
Deputados) que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Económica e 
Industrial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o GoVefno da 
República Portuguesa, concluído em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981. Sessão: 
29-4-82. (Extraordinária.) -

Projeto de Decreto Legislativo n• 22, de 1981 (n' 93/81, na Câmara dos 
Deputados) que aprova o texto do Acordo para a ConceSsão de Privilégi"Os e 
Imunidades à Secretaria do Comitê- de Ação para o Estabelecimento. da Rede 
de Informação Tecnológica Latino:-Americana - RITLA, assinado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Sistema Latino-Americano
SELA, em Caracas, a 3 de fevereiro de 1981. Sessão: 29-4-82. (Extraordi
nãria.) 

Projetas aprovados e encaminhados à Câmara dos Deputados 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 38, de 1982 (n' 

5.888/82, na Casa do origem), que altera a redação do art. 92 da Lei n• 4.737, 
de 15 de julho de 1965-Código Eleitoral. Sessão: 28-4-82. (Extraordinária.) 

Projeto de lei do Senado _nO? 25, de 1982, que reajusta os valores de venci-
mentos dos servidores ati vos e inativoS do Senado Federal, e dá outras provi
dências. Sessão 29-4-82. (Extraordinária.) 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 118, de 1981 (n• 
5.330/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúb!i

- ca, que dispõe sobre a aquisição de servidores públicos pela Justiça Eleitora! e 
dá Olllra-s providências. Sessão: 29-4-82. (Extraordinária.) 

Mensagens aprovadas relativas à escolha de autoridades 
Mensagem n' 30, de 1982 (n' 95/82, na origem), pela qual o Senhor Pre

sidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor 
Oscar Dias Corrêa para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribuna! 
Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Clóvis Ramalhete 
Maia. Sessão: 14-4-82. (Extraordinãria.) 

Mensagem n• 24, de 1982 (n' 79/82, na origem), pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
António Carlos de Abreu e Silva, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
da Turquia:-sessão: 28-4-82. (Extraordinãria.) 

Mensagem n• 29, de 1982 (n' 93/82, na origem), pela qual o Senhor Pre
sidente submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Sérgio de 
Champerbuad Weguelin Vieira, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repúb!ica 
Togolesca. Sessão: 28-4-82. (Extraordinária.) 

PrOjeto rejeitado nos termos do art. 279 do Regimento Interno e encami~ 
nhado ao arquivo. -

Projeto de Lei da Câmara n• 22,del981 ( n• 1.517/76, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre licença motivada por interesses particulares, dos em
pregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Sessão: 14-4-82. 

Requerimento de Con'l'ocação de Autoridade ao Plenário do Senado apro~ 
vado 

Requerimento n9 64, de 1982,-de autoria do Senador Humberto Lucena, 
solicitando, nos termos do artigo 418 do Regimento Interno, a convocação 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores, para comparecer ao plenário 
do Senado Federal, a fim de prestar esclarecimentos sobre a posição do Go
ve_r_po brasileiro em face do conflito entre a Argentina e a Inglaterra com are
cente invasão das Ilhas Malvinas. Sessão: 29-4-82. 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVII- N• 054 QUARTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 1982 BRASILIA- DF 

" CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição e eu, Jarbas Passarinho, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 28, DE 1982 
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.887, de 29 de outubro de 1981, que "altera a legislação relativa ao Imposto de 

Renda de pessoa física". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.887, de 29 de outubro de 1981, que "altera a legislação relativa ao 
Imposto de Renda de pessoa física". 

Senado Federal, 4 de maio de 1982 . . -Senador Jarbas Passarinho. Presidente. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

l-ATA DA 53• SESSÃO, EM 4 DE MAIO DE 1982 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 
- N•s 72 a 74/82 (n•s 165 a 167/82, na origem), de agradecimento de 

comunicação. 

1.2.2- Requerimento 
-N~~ 74/82, de autoria do Sr. Senador José Sarney, solicitando auto

rização do Senado Federal para participar da comitiva que acompanhará 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República em sua viagem aos Esta
dos Unidos U niüos da América do No r te. 

1.2.3- Comunicação da Presidência 

-Recebimento da Mensagem n• 71/82 (n' 159/82, na origem), pe!a 
qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado proposta do 
Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro seja autorizado a realizar operação -de crédito, para os fins que 
especifica. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR BERNARDINO VIANA -Considerações sobre o Pro
gram.a de TranspOrtes Alternativos para economia dC combustíveis, de
senvolvido pelo Ministério dos Transportes. 

SENADOR HENRIQUE SANT!LLO - Críticas às declarações 
prestadas à órgão da Imprensa pelo Governador do Estad_o de Goiâs, a 

respeito da inclusão de prefeituras administradas por membro do partido 
do Governo, no Programa de AssiStência aos Municípios. Decisão do 

_Conselho Nacional de Regulamentação Publicitâria em suspender a veicu
lação da publicidade de medicamentos que especifica. Reivindicações dos 
médicos credenciados pela empresa Golden Cross na cidade do Rio de Ja
neiro. 

1.2.5 - Oficio 
- Da Sr• Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, referente à fi

liação do Sr. Senador Hugo RamoS àquela agremiação. 

1.2.6 - Discursos do Expediente (continuação) 

.. SENADORA LAEL!A DE ALCÂNTARA- Realização, em Serra 
Negra-SP~ de reunião da Seção Brasileira da Associação Internacional dos 
Juristas Democratas - AIJD. 

1.2.7- Apreciação de matéria 
-Requerimento n"' 73/82, lido em sessão anterior, solicitando seja 

realizada sessão especial para homenagear o Professor Eurícledes de Jesus 
Zerbini. Aprovado. 

1.2- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Resolução Íl"' 4, de 1981, que autoriZa a Prefeitura Mu

nicipal de Potirendaba (SP) a elevar em CrS 6.017.802,61 (seis milhões, de
zessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos), o mon
tante de sua dívida consolidada. Apreciação sobrestada por falta de quo
rum para votação do Requerimento n"' 75, após usar da palavra o Sr. Dir
ceu Cardoso. 
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- ProjCto de ResOlução n9 51 de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 3!.756.725,00 \trinta e um mi
lhões. setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzei
ros), o mt'nlante de sua dívida consolidada. Votação ad-iada por falta de 
q1wrum. 

-Projeto de Resolução n9 6, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal 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 c_o_ns_olidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

--Projeto de Resolução n9 18/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Senhora de Oliveira (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e 
um milhões cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros), o mon

. \ante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta d_e quorum. 
-Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador MaUro 

Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o 
comcrcíúrio, na fOmia que-es-pecífica. Votação adiada por falta de quorum. 

- Proje!o de Lei do Senado n'? 329/80, -de autoria dO Senador Cunha 
Lima. que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, 
para o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais tam
bém integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'? 164(8"1, de autoria do Seriador Luiz 
Viana. que dec.:lara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes patrono da Força 
Aérea Brasileira. Votação adiada Por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado no 352/78, de autoria do Senador Accio
ly Filho, que dispõe sobre a ação_de alimentos. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 255/80, de ailtoriá do Senador Nelson 
Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 
1968, disciplinando o pagamento do !39 salário devido aos trabalhadores 
avulsos. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado no 362/79, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que altera dispositivo da Lei n9 6.718, de 12 de noVembro de 
1979. Vota~ào adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza·a Prefeitura Mun-ici
pal de Betim (MG) a elevar em CrS 5.700.000,00-(Cínco 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. 

-Projeto de Lei do Senado no 309/79, do Senador Gabriel Herm~. 
que dispõe sobre o exercíciõ da auâitoria contábil, e dá Outras proVidên
cias. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requeri
mento no 35/82. 

-Projeto de Resolução n9 123/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campo Florido (MG) a elevar ein Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um 

-milhões, cento e setenta e um- mÜ. c;ento e cinqUenta cruzeiros), o montan
te de sua- dívida consolidada. Discussão sobrestadã- por falta de quorum 
para o prosseguimento da sessão, após usar da palavra o Sr. Dirceu Car
doso. 

-Projeto de Resolução ri9 130/81, que-autoriza a Prefdtuia Munici
pal de Dracena (SP) a elevar em Cr$ 15.457.279,03 (Quinze milhões, qua
trocentos e cinqüenta e sete mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros e três 
centavos), o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrest~da 
por falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto deResolução n9 141/81, que-autoriza a Prefeitura Munici
pal de Altinópolis (SP) a elevar em Cr$ 11.282.510,68 (onze milhões, du
zentos e oitenta e dois mil, quinhentos e dez cruzeiros e sessenta e oito cen
tavos), o montante de sua dívida cons_olidada. Discussão sobrestada por 
falta de quornm para o prosseguimento da sessão. 

-:-Projeto de Resolução n9 193/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Caputira (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 o pros
seguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução no 243/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 2.505.952.900,00 (dois bilhões, 
quinhentos e cinco milhões, novecentos e_cinqüenta e dois mil e nov~cen
tos cruzeiros), o montante âe sua dívida consolidada. Discussão sobrestada 
por falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO ~ 

2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 
Do Sr. Lomanto_Júnior, pronunciado na sessão_de 3-5-82 

3- ATAS~DE COMISSéJES 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 53~ SESSÃO, EM 4 DE MAIO DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESID(NCIA DOS SRS- JÁRBAS PASSARINHO E PASSOS PÔRTO 

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

Laélia de Alcântara- J_orge_!<.alume --Raimundo Parente- A!oysio 
Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luíz 
Fernando Freire - Bernardino Viana - Helvídio Nunes - José Lins -
Martins Filho- Humberto Lucena- Nilo Coelho- Luiz Cãvalcante
Lourival Baptista- Passos Pôrto- Luiz Viana...:.. Dirceu Cafdoso- Moa
cyr Dalla --Hugo Ramos- Benedito Ferreira----: Henrique SanÚUo- Le--
noir Vargas - Tarso Outra · 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 25 Srs. senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a -sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O S_r. }9-Secretário procederã à leitura do EX}Jedíente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 

No 72/82 (no 165/82, na origem), de 3 do corrente, relativa à escolha do 
Doutor Oscar Dias Corrêa para exercer o cargo de Ministro do Supremo Td-

bunal F~d~~~~ na vaga decorrente da apo~eni-~doria d·~ Ministro Clóvis Ra- -
malhete Maia. 

N• 73/82 (no 166/82, na origem), de 3 do corrente, relativa à aprovação 
das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n9s 442, 
440 e 468, de 1981. 

·~ -N° 74/82 (no 167/82, na origem), de 3 do corrente, relativa à aprovação 
das matérias constantes das Mensagens_ da Presidênçia _da República n9s 079 e 
093, de 1982. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à 
publicação. ~ · ~ ~ 

Sobre a mesa, requerimento que será lído--pelo Sr. H~SeCretãrio. 

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 74, DE 1982 

Tendo sido convidado a participar da comitiva que acompanhará o Ex~ 
celentíssimo Senhor Presidente da República em sua viagem aos Estados Uni
dos da AITiérica do Norte, no dia I I do corrente. solicito que me seja concedi
da autorização para desempenhar es~a. miss~o, nos termos dos arts. 36

1 
§ 29. 

da Constituição e 44 do Regimento Interno. 
Sala das Sessões, 4 de maio de 1982. - José Sarney. 

~ O SR. PRE81DENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento que vem 
de ser lido serã votado após a Ordem do Dia nos termos regimentais. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presidência recebeu a 
Mensagem n• 71, de 1982 (n' 159/82, na origem), de 3 do corrente, pela qual o 
Senhor Presidente, nos ferm6s do_ disposto nO art. 42, item VI, da ConSti
tuição, submete ao Senado pmposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda 
para que o Governo do Estado do Rio de Janeiro seja a1,1torizado _a_ rea!izar 
operação de crédito, para os fins que especifica. 

A matéria serã despachada às Comissões de Economia e de ConstituiÇão 
e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas-Passarinho)- Há oradores inscritos .. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senadoi -Bernardino Viana. -

O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte díscurso.) ~Sr. 
Presidente, Srs. Seõadores: 

Na sessão de 29 de setembro de 1980, falava eu na série de pronuncia
mentos que venho fazendo sobre a "Crise Energética Brasileira ;o, do "Progra
ma de Transportes Alternativos para a Economia de Combustíveis", no 
domínio do M-inistério dos Transportes. 

Como dizia, àquela época, o objetivo principal deste progralna ê: 
a) aumentar a particípação- no conjunto de traQsportes- das moda

lidades de menor consumo de energia e, ao mesmo tempo, criar utria infra
estrutura de apoio aos demais setores da economia no seu próprio esforço de 
substituição do petróleo por fontes alternativas -de energia, tanto nos trans
portes_ urbanos de passageiros como nos de carga; 

b) um melhor uso das vias existentes, com uma melhor utilização e am-
pliação da capacidade do transporte disponível; e " 

c} uma melhor coordenação e controle do trãfego. 
Os resultados já ·alcançados pela adoção deste Programa podem ser 

constatados pelo aumento do transporte de carga destinada à exportação, 
com menor incidência no transporte rodovfârio "cOirú:i-se· obsei-va do-s-dados a 
seguir: no porto do Rio Grande, em 1980, o recebimento de granêis era feito 
em 43% por rodovias; 33% por hidrovias e 24% por ferrovias. Em 1981, esses 
percentuais foram de 38%, 35% e 27%, respectivamente. -

Para facilitar ainda mais a crescente capacidade de movimentaçãÔ de 
carga dos corredores de exportação e abastecimento, saliente-se a execução 
das seguintes obras: 

- conclusão da primeira fase do termina-l de Sepetiba; 
- prosseguimento das obras de construção da Ferrovia ao 

Aço, no trecho Jeceaba-Itutinga-Volta Redonda; 
- melhoramentos na Linha do Centro; 
- inauguração do terminal do trigo e soja do P:orto do Riq 

Grande; e 
- entrada em operação do terminal de containers situado na 

margem esquerda do Porto de Santos. 

Com estas obras realizadas no sistema ferroviário e hidroviário chCga-se 
a um menor consumo de combustível por tonelada de carga trCJnsportada. 

No setor de transportes urbanos desenvolvem-se as seguintes obras: 

- implantação de modernos sistemas ferroviárioS em Porto 
Alegre, Belo Horizonte e Recife (133km), e significativos melhora
mentos nos do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza, Na
tal e João Pessoa (700km); 

- implantação de moderna malha metroviária em São Paulo 
(4Ikm) e Rio de Janeiro (37km); 

- remodelação e ampliação de trolebus em São Paulo, Santos, 
Araraquara e Recife, e implantação em Ribeirão Preto; 

- implantação, em 1981, de 764km de infra-estrutura viária; e 
--execução de estudos e contratação de várias obras e embar-

cações hidroviâriaS urbanas na baixada Santisfa, Rio de Jarieiro, Vi
tória, Salvador, Aracaju e Belém. 

Na sua última mensagem ao Congresso Nacional, o Senhor Presidente 
da República ressalta que: 

HN o Rio de Janeiro, os trechos do metropolitano já postos em 
operação garantem transporte a 300 inil passageiros por dia. Com 
os novos ramais, que entrarão em tráfego até o fim ·deste anO, o 
nível de utilização desse meio de transporte se elevará para setecen
tos mil passageiros/dia. Ficarão artículados com o metrô os ~er
viços de trens de subúrbio da Baixada Fluminense, os quais -eStão 
sendo modernizados, para ampliação de sua capacidade de trans
porte, que é agora de seiscentos e cinqUenta mil p·assageiroS pof dia 
e que passará, em breve, a um milhão e trezentos mil. 

O Sr~- Helvfdio Nunes - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR, BERNAIÜ)INO VIANA- Com muito prazer, nobre Scnad01. 

O Sr. Helvfdio Nunes - Nobre Senador Bernardino Viana, V. Ex• tem 
pautado a sua conduta nesta Casa pelo exame de programas do mais alto in
teresse nacional. Nesta oportunidade, quero parabenizar efusivamente V. Ex• 
pela série de discursos que vem fazendo sobre o tema "Programa de Trans
portes Alternativos para a Economia de Combustíveis" no País. Meus para
béns a V. Ex• 

O SR, BERNARDINO VIANA- Agradeço a V. Ex• as palavras elo
-giosas a míin dirigidas. 

Continuo, Sr. Presidente: 
Salienta, ainda, na Mensagem que: 

"Evolui de modo semelhante a c_onstrução do metropolitano de 
São Paulo, cuja capacidade de transporte se elevará, com a inaugu
ração, em 1982, de novos trechos, para um milhão e cem mil passa
geiros por dia." 

E mais: 

"'O transporte de inaSsa sCibie trilhos, beriCficiai-á, ainda, outras 
cidades. Em Porto Alegre, está em construção moderno metrô de 
superfície ... Projeto idêntico se-executa e-m Belo Horizonte, para ser
vir os bairros mais populosos di~Capital mineiri.'-' 

E continua: 

.. 0 trem metropolitano de Salvador começará a circular em 
meados_ deste ano, desde a estação central de Calçada até a estação 
de Paripe, servindo à população de baixa renda, densamente con
centrada ao longo da linha. Q_projeto prevê a extensão do sistema 
até o complexo industrial de Aratu." 

"Em Fortaleza", acrescenta na Mensagem, "trens confortáveis circula
rãO-do centro da cidade até as localidades de Macanaú e Caucaia". E diz que 
"primorOso projeto de metrô de superfície coineça a ser implantado no Reci
fe, simultaneamente cóm a conClusão do contorno ferroviário da região me~ 
tropolitana". 

E assevera que, ainda, durante a sua administração, "mais de nove mi
lhões de bfasileiros poderão, diante desse conjunto de medidas, servir-se de 
trens rápidos, silencioso-s e confortáveis, pagando ta" rifas econômicaS". 

Ao lado dessas providências visai-Ido, também, a economia de combustí
veis, deu-se continuidade à construção da Ferrovia do Aço, valendo destacar 
que, em toda ferrovia, já foram vasados 58 túneis dos 71 previstos; já concluí
das 55 das 94 pontes e viadutos previstos; e executados 270 km dos 319 km da 
plataforma para o lançamento de linhas. 

Ainda com relação a obras ferroviárias, cumpre assinalar que estão em 
andamento a ligação Celso_Bueno-Araguari (120 km); o ramal de acesso ao 
Porto de ltaqui (16 km); o acesso ao Porto de Pirapora (8,5 km); a variante de 
contorno de Araxã (4,8 km); e a linha centro Japeri-Belo Horizonte. E fo
ram concluídas as seguintes: o ramal de São Paulo, ramal de acesso à Açomi
nas (11,8 km), a ligação Uvaranas-Rio Verde (2 km), e o ramal industrial da 
Região Metropolitana de Porto Alegre (17,6 km). 

Em linhas gerais, devo ressaltar as obras de remodelação e modernizaÇãO 
de ferrovias; implantação de siStemas de teiecomutliCações e aquisição de no
vos e variados equipamentos ferroviários. 

No que tange aos transportes aquaviârios, a TrOta mercante brasileira, 
em 1981, atingiu o total de 1.246 embarcações, equivalentes a 8.944.988 Tpb, 
com um incremento sobre o ano de 1980 de 10,9%. 

No ano passad<;> a navegação de longo curso registrou declínio de 5,9%, 
em relação a 1980, mas houve uma queda de 16,9% nas despesas de afreta
mentos, corria decorrência da incorporação de navios novos à nossa frota 
mer~a!l_te. No transporte de cabotagem,ª situação permaneceu praticamente 
inalterada com um incremento de apenas 1,9%, com relação a 1980, e na na
vegação interior, o incremento foi de 12,8% nas cinco bacias_~ 

Em !981, concluíram-se os terminais de containers de Santos; do Rio 
Gr~nc!_~. para trigO e soja; de Sepetiba; de Porto Alegre, Charqueadas, Rio 
Grande, Imbituba, Santos e Rio de)aQeiro, para ro/1 onfro/1 offe carvão. E, 
ainda, as obras de melhoramento do Porto de Recife e construção das eclusas 
de Tucuruf ç _Porto de Pira para e obras de nayegação para o interior. 

Com a execução dessas medidas de caráter altamente prioritárias no Pro
grama de Transportes Alternativos para Economia de CombuStíveis, o Go
verno do Presidente Figueiredo, na área do Ministêrio dos Transportes, reali
za trabalho dos mais profícuos e de alta relevância na contenção dos efeítos 
desastrosos causados pela alta dos preços do petróleo. 
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Cumpre-me, finalmente, assinalar a valiosa colaboração que as firmas 
empreiteiras -têm emprestado à execução das obras, principalmente no que 
tange ao financiamento respectivO.-( Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo a tribuna para registrar m:inha total estranheza diante de decla
rações feitas pelo Governador do meu Estado, Sr. Ary Valadão, e publicadas 
hoje no Correio Braziliense. 

Diz a riota: 

"O go~vernador de Go_iás, Ary Valadão, disse ontem, após soli
citar ao ministro Mârio Andreazza a inclusão de novos municípios 
de Estado no Programa de Assistência aos Municípios (PAM), do 
Ministério do Interior, que somente os prefeitos do PDS SerãO bene
ficiados, porque "não vamos oferecer os instrumentos do próprio 
Governo para conlbatê-lo". 

"Não vou botar azeitona na empada de ningtiêm", afirmou o 
governador, acrescentando que "ninguém entrega o poder sem fazer 
tudo para permanecer nele". 

Felizmente foi contestado, na mesma matéria, por um homem do PDS, 
inteligente, o Deputado Carlos Chiarelli, que em poucas palavras definiu, 
com sabedoria, o que deve ser um programa de governo. Disse o Deputado 
Carlos Chiarelli, respondendo ao Governador de seu partido: "Não se pode 
fazer um programa público para privilegiar um· pa:rtído." 

Estamos temendo, realmente, que este programa de assistência aos Mu
nicípios ifeja- apenas--um instrumento eleitoral nas mãos dOs Prf::feitõS do Parti
do de apoio ao Governo, o PDS. 

Em meu Estado, isso estã ocorrendo. Sessenta e nove municípios incluí
dos neste programa são, todos eles, do Partido Democrático Social. Não pos
so afirmar, desta tribuna, o que está ocorrendo nos demais Estados_ da Fede
ração. Pelo meu, eu respondo. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex•. com prazer. 

O Sr. Humberto Lucena - Não há dúvida, nobre Senador Henrique 
Santillo, de que esse é um programa meramente eleitoreiro, que implica inclu
sive na aplicação de milhões e milhões de cruzeiros em centenas de municí
pios cujos prefeitos pertencem ao PDS, sem que se tenha notícia de nenhum 
projeto técnico elaborado, ou, sequer de um plano de aplicação. O que se 
sabe é que esses recursos serão-investidos a fundo perdido, ao bel-prazer dos 
senhores prefeitos do PDS_. Na Paraíba, a exemplo de Goiás, alguns municí
pios cujOs prefeitos são do PMDB haviam sido contemplados numa relação 
do MinistériO do Interior que a elaborou__tendo em vista a importância das di
versas comunas da Paraíba. Mas quando chegaram lá os cheques para serem 
distribuídos, o Sr. Governador_ do Estado fez qUestão d-e avocar -para-á Esta
do todos os recursos que estavam destinados a municípios cujos prefeitos fos
sem do PMDB, alegando que os prefeitos do nosso partido não mereciam a 
sua confiança. Por conseguinte, a denúncia de V. Ex_!- não é uma denúncia lo
calizada em Goiás, mas a nível nacional, sem a menor dúvida. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• acaba de dizer que inicial
mente foram incluídos alguns municípioS ·administrados por prefeitos do 
PMDB, provavelmente segundo a assertiva do Deputado Carlos Chiarem de 
que ~·Não se pode fazer um programa público para priVilegiar urh Partido" e, 
posterlormenre, a:s cOiSas se deram de modo contrário. 

Aliás, nobre Senador Humberto Lucena, isso me faz lembrar a questão 
dos empréstimos às pequenas prefeituras. Estabelecemos um acordo de que 
prioritariamente apreciaríamos os- empréstirfiOs internos às pequenas prefei
turas até o montante de 50 milhões de cruzeiros. 

Senador Humberto Lucena, acabo de receber um telefonema de um pre
feitO do meu Estado, do nosso partido, do partido liderado por V. Ex• nesta 
Casa. Disse-me ele: "Senador, para o meu município eSsa aprovação de nada 
adiantará, já tenho informações que o nieu empréStimO ·nãO S3.irã: Temo que 
ocorra isso com os· demais municípiOs administrados pelo PMDB." 

Sabemos que a aprovação aqui é apenas atitorizativa, e todo o processo 
de concessão, de liberação dos recursos não depende do Senado Federal, mas 
dos órgãos do GoVerno Federal. 

ESte testemunho eu trago de um prefefto de um município de Goiãs, ad
ministrado pelo PMDB, e espero que isto não ocorra com os demais muhicí-

pios cújos empréstimos autorii:"ados Pelo S-enado sãO administrados também 
pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 

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

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouço V. Ex• 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Henriejue Santillo. não sei que moti
vação pode ter tido o prefeito a que V. Ex• se refere para abrir mão- de seu em
préstimo. Pelo que sei muitos prefeitos do PMDB se incorporaram ao recente 
movimento das prefeituras, para que o Senado dê curso normal à votação 
desses emprêStimOs.-

0 SR. HENRIQUE SANTILLO - Sou testemunha disso. 

O Sr. José Lins- Por outro lado o Programa de Apoio aos Municípios, 
a meu ver um programa modesto, porque envolve apenas cerca de 8 bilhões 
áe-cruzeiros .... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Também acho modesto. 

O Sr~ José Lins- ... a média de empréstimo por mllnicípro sendo de 2 
milhões, quando eles precisam de muito mais. Posso, aliás, dar a V. Ex• o 
meu testemunho de que no meu Estado, o Ceará, alguns municípios do 
PMDB foram também contemplados com essas ajudas. Ao contrário do que 
V. Ex~ pensa, o programa comporta um adequado controle das aplicações. 
Há uma sistemá~ica opcional, há uma fiscalização, hã uma comprovação de 
res-ultados, sendo as o_bras, naturalmente, escolhidas pelas prefeituras, o que
eu acho muito razoáveL. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Correto. 

O Sr. José Lins- Eles, como dizemos, é que sabem realmente o que lhes 
interessa. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO --Concordo plenamente. 

O Sr. José Lins- Há, -é-CertO, OPiniões contrárias á esse programa. Al
guns o classificam- de eleitoreíro;·-mas é um programa que tem motivado-a 
quase todos municípios, pifiidiiãlmente aos menores, e que está ajudando 
mesmo às prefeituras do Partido de V. Ex• 

·-· -0 SR. HENRIQUE SANTILLO- Responderei primeiro a V, Ex• quan
to ao prefeito do meu Estado que acaba de telefonar-me dizendo que o·seu 
empréstimo de 8 níilhõeS e 500 mil cruzeiros não seria liberado. Hã pouco ele 
recebeu uma proposta do- partido de V~ Ex• de que, o empréstimo seria libera
do se ele aderisse ao partido de V. Ex• Não diria isso se rião fosse provoCado 
por V. Ex~ ele tem os seus motivos p"ara dizer isso. Telefonou-me para dizer 
que fora consultado da possibilidade de aderir ao partido de V. Ex', e assim o 
empréstimo para o seu pequeno município seria liberado. 

O Sr. José Lins .:...__ V. Ex• me permite? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Permíta V. Ex• que eu continue a 
responder ao seu aparte. 

A segunda parte, veja bem V. Ex•, não Sou eu quem está dizendo isso, é o 
Governador do Estado de GoiáS, do Partido de V. Ex• "Valadão pede mais 
verbas a Andreazza"; Correio Brazilíense. --de hoje. 

"O governa,dor çl.e GÔi4s, Ary yã.Iadão, disse ontem, após soli
citar ao Ministro Mário Andreazza a inclusão de novos municípios 
de Estado no Programa de Assistência aos Municípios (PAM), do 
Ministério do Interior, que somente os prefeitos do PDS serão bene
ficiil.dos, porque "não vamcrs oferecer os instrumentos do próprio 
Governo para combatê-lo". 

"Não vou botar azeitona na empada de ninguém", afirmou o 
gov~r,nador, acres~ntand<?. que "ninguém, entrega o poder sem fa
zer tudo para permanecer nele". E, .o ti mista, coilcluiu: •• A Oposição 
pode ga-nhar daqui a 20 anos." 

Logo a seguir vem o desmentido de uma pessoa que eu considero bastan
te inteligente, um parlamentar do Partido de V. Ex•, que representa o Estado 
do Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados, o Deputado Carlos Chia
reli i que disse apenas isto: "não se -jioâe fazer um programa público para pri
vilegiar um Partido". 

O Sr. José Lins - V. Ex• me permite? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Com muito prazer. 

O Sr~Jo.sé Lins- V. Ex• está confiimando, pela leitura das palavras do 
Deputado Carlos Chiarelli, exat~91ente o pensamento do nosso Partido. Opi
niô"es pessoais v: EX) e"ncoritrará as mais díVefsas, m.ls o partido não se res~ 
ponsabiliza por elas. 
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O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não se trata de uma simples opi
nião pessoal, mas de um Governador do Partido de V. Ex~ 

O Sr. José Lins- Ainda assim uma opinião pessOal que não coincide 
com a do PDS ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Não se trata de uma mera posição 
pessoal de quem quer que seja, mas do governador filiado ao partido de V. 
Ex• é de meu Estado. Então, veja V. Ex', os motivos existem para eu regiStrar 
aqui a minha preocupação. Primeiro, trata-se de um programa público que, 
portanto, não pode discriminar; segundo, trãta-se de declarãção do Governa
dor do meu Estado. Estado que represento nesta Casa, e tenho o direito de es
tranhar e repudiar veementemente essas declarações. 

O outro testemunho que trago é do prefeito- se for necessârio declina
rei seu nome, a cidade que ele representa- que disse que lamentavelmente o 
seu empréstimo não seria liberado porque ele foi consultado a respeito da 
possibilidade de aderir ao PDS, mas como a resposta dele foi negativa, foi-lhe 
dito que o empréstimo não seria liberado. t um testemunho que trago a esta 
Casa, até mesmo com o sentido de alerta, porque estaremos aqui 3.preciando 
empréstimos a pequenoS municípios, quer do PDS, quer do PMDB, e nós es
peramos que todos realmente sejam liberados, na medida em que sejam aUto
rizados pelo Senado FederaL 

Gostada de aproveitar a oportunidade para ler um trecho de uma carta, 
cuja cópTã In~e foi enviada pelo Presiderite da Associilçã6 Comerciãl e Itidus
trial do Estado de Goiás, empresãrio Joaquim Rosa filho: Esta carta foi ende: 
reçada ontem ao governador do Estado_ de Goiâs, nos Seg-uiriteS terinos: 

.. Sabe Vossa Excelência com a tarimba que possUi dos proble
mas regionais afraVés de longos anos -de proveitosa vivência -parla
mentar, que a situação econômica; conseqüentemente, a situação 
social das coletividades, está em grande parte condicionada à pros
peridade da inicíativa privada, isto é, ao fortalecimento das empre
sas que produzem, transportam e comerciam. Estas, Senhor Gover
nador, estão passando por certos momentos difíceis- no nosso Esta
do, por culpa exclusiva do Governo. 

O País atraveSsa: sério e grave períOdo de recesSão. Que atinge, 
especialmente, o nosso Goiás tão carente de tudo. 

Detalhando e objetivando a realidade e o que s_ugere esta 
ACJEG: 

O atraso nos pagamentos dos débitos contraídos pelos órgãos 
governamentais com os empreiteiros e fornecedores é enormç,_Com
pram quando precisam, pagam quando querem. Surge daí a cadeia 
de dificuldades que atingem, indiretamente ao operário, ao funcio
nário público, e diretamente aos empreiteiros, aos comerciantes, ao 
setor da incipiente indústria goiana. 

Não nos cabe entrar nas causas determinantes da longa prote
lação dos pagamentos. Sabe-se, entretanto, que parte dos recursos 
que devem cobrir estes débitos tomam destinos diferentes daqueles 
que aliviariam a Situação das empresas credoras do Governo. 

Compram mediante duplicatas que não sendo pagas no venci
mento, são diretamente enviadas aos cartórios de protestos. Com o 
comércio que os revende a empreiteirOS e lojistas, acontece o mes
mo. 

Os atrasos são majorados córil juros reconhecidamente exage
rados e correção monetária. Os ãrrasos- do erário vão a meses e até 
anos, sem a menor cerimônia. Em contrapartida os serviços essen
cais consumidos pelos lares, lojas e fábricas- energia elétrica-, tele
fone, água taxas e impostos, com vencimentos mensaiS --são acres
cidos de multas pesadas, apenas com um dia de atraso. Não se fi
lando nos constantes aumentos determinados pelas repartições 
competentes dos Governos. 

Ocorre situação inadmissível, paradoxal e concreta: os empre
sários estão financiando as obras do Governo, em vez ao lógico, que 
é o Governo financiar os empresários que produzem, transpo-rtam e 
vendem. 

Impõewse, Senhor Governador, um fim a este síSteina de convi
vência- Empresa-Governo, em Goiãs. Estamos -de acordo que as 
obras de interesse público não podem parar. Mas devem ser restrin
gidas a ritmos mais modestos. O Governo estâ gastando mais do 
que pode. É o que nos parece carecedor de urgente revisão. 

Será preferível realizar menos sem sacrifício da economia em
presarial. Porque esta é o sustentáculo do equilíbrio do erário, um 
termômetro do equilíbrio social. 

Não veja Vossa Excelência crítica negativa, nem censura nesta 
exposição. Apertas expressamos a preocupação dos homens de ne
gócio de que ACJEG é seu porta-voz, diante de uma situação que se 
agrava, sem perspectivas imcdiata.s de melhora. 

Devemos expressar a Vossa Excelência, com clareza e a objeti
-vidade que Orientam sob aplausos gerais seus pronunciamentos, que 
os empresáriOs e-Speram radicais mudanças. A situação aqui esboça
da não deve permanecer. Chegou o instante de se lhe pôr um ponto 
final. 

Respeitosamente, 
Joaquim Rosa Filho. Presidente." 

Acabo de ler termos de carta enviada pelo Presidente da Associação Co
mercial e Industrial de GoiáS aci Governador de Estado, retratando, em pala
vras singelas e rápidas, a situação crítiCa- em qUe se ericoiltra o Estado, eu di
ria mesmo, pela irresponsabilidade administrativa~ 

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

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouvirei V. Ex•, para, em seguida, 
continuar mínhas considerações. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Henrique Santillo, V. Ex• faz referên
cia a um fato ocorrido em seu Estado. Quanto a isso não quero emitir nenhu
ma opinião. Quero apenas corroborar com V. Ex' quanto à análise da si
tuação difíc!_l em gue se encontram muitos_.Ç:_Stado~_e muitos Municípios. Na 
sexta-feira passada fui ao "Estado dõ RiO Graride do Sul. Procurou-me um re
presentante da Associação dos Engenheiros do Estado, preocupado que esta
va com a situação das empresas do Estado. O do Rio Grande do Sul tem um 
plano de obras, plano baseado_ e"?- receitas próprias, em enipréstimos, enfim 
em Uma soma de recursos a serem arrecadados~ Naturalmente esse plano foi 
iniciado pelo Governador Amaral de Souza. O Presidente da Federação dos 
Engenheiros me mostrava as dificuldades que a falta de apreciação desses em
préstimos êstá calisaildo ao Estado. O Rio Grande do Sul estâ com J2 bilhões 
de cruzeiros que há um ano e meio, não têm o seu fluxo regularizado. Como 
e$.Ses-emprêstimos vinham normalmente sendo apreciados pelo Senado Fede
ral, o represamento dessa fonte de recursos está criando as m~iores dificulda
des~ 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- EminenteSenador José Lins, nunca 
fizjulgal1}el_lt0 prC:cipitado .. Pelo ~ontante dos emPréstimos, cuja autorizaÇão 
está empacada no Senado Federal, como disse V. Ex', há um. ano, por esse 
montante se pode julgar o que de responsabilidade existe em muitas adminis
trações estaduais deste País. Pelo lavantamento feito há poucos dias, temos, 
apenas esses empréstimos externos, quase um bilhão e trezentos milhões de 
dólares aguardando autorização para as administrações estaduais. Isto, a 
meu ver, mede o quilate da responsabilidade da esmagadora maioria das adw 
ministrações estaduais nomeadas nesses Estados. 

Não estaria aqui para jUlgar ou para emitir nenhuma opinião a respeito 
da administração estadual do Estado a que V. Ex• se refere. Não conheço o 
problema do Estado do Rio Graride do Sul. Conheço o do meu Estado e sei 
que-ali impera a total irresponsabilidade. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite-me V. Ex•? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço o nobre Senador Dirceu Car
doso. 

O Sr. Dirceu Cardoso....:... Nobre Senador Henrique Santillo, o drama dos 
empréstimos já vem de dois anos para câ e, agora teve o seu incremento por
que os prefeitos, muitOs- deles, vão ter que deixal- o Governo no dia 14, para 
candidatar-s.e, desincompatibilizandowse, e precisam deixar obras e deixar al
gum dinheiro - algum dinheiro. Na reuniãO do PMDB que aprovou esses 
empréstimos, no parâmetro de 50 milhões de dólares, manifesteiMme contra
riamente e declarei: tenho farta correspondência de todos os municípios que 
pedem empréstimo. Na Câmara Municipal desses municípios, vereadores se 
manifestaram contra os empréstimos, porque os mais berieficiados serão as 
empreiteiras, porque aí Vai sair o dinheiro para auxiliar, fomentar. Sustentar e 
tin"anciar as eleições. Esse, o eStímuio dos últimos dias dos prefeitos à direção 
dos negócios muniCipais; ê exatamente para isto. E são prefeitos que tiveram 
o seu mandato prorrogado. Então, há dois anos, eles abandonaram. Não iam 
ser mais prefeitos, abandonaram. Agora, como foi prorrogado o mandato, 
estão pedindo esses empréstimos. Vou ler aqui, hoje, toda a correspondência. 
Há coisas ínteresSantíssimas nos municípios. Até prefeitos interessados em lo
teamentos. Num grande município, o prefeito- está interessado num lotea
mento que ê de sua propriedade. Ele é sócio da empresa. Então, para pagar a 



1370 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1982 

empreiteira ele recebe, dá o dinheiro e ele, com a_s_ua associada recebem. Até 
há certidão de processo criminal a que responde na comarca. .. Portanto, vê 
V~ Ex• que as razões_ de lá são diferentes das razões. de_Qâ, V. Ex' está cifrando 
o problema com sabedoria, com bom senso, com eqüilíbrio. Durante a dis
cussão, trarei esses dados que o povo precisa conhecer, porque, no fundo des
ses _empréstimos, há um interesse eleitor_eiro: a metade_desse dinheiro é para 
abater o partido _adversário. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO --A Bancada do !'MDB, bem como 
todo o Senado, reconhece a luta efetivada pelo Senador Dirceu Cardoso- a 
meu ver-, no sentido de realmente chamar a atenção do Senado quanto às 
autorizaÇões, que se faziam sem maiOfêS.Crité:iiõs---.:::...-acredito_ -,para ·vários 
empréstimos. A Bancada do PMDB, por sua maioria- jâ disse aqui desta 
tribuna -, para mostrar a sua transigência, admitiu um acordo com a Banca
da do PDS, no sentido de que a pauta do Senado pudesse ter certo escoamen
to. Isto aí também defendo, porque participei" dessa decisão da Bancada do 
PMDB, respeitando, integralmente, a posição legítima do eminente colega, 
Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

Antes de terminar, Sr. PreSidente, tenho apenas mais duas breves comu
nicações a fazer à Casa. A primeira é sobre a seguinte riotícia- de hoje, de O 
Estado de S. Paulo: 

"O CONAR- Conselho Nacional de Regulamentação Publi
citária ....:.-suspendeu na tarde de ontem, a veiculação da publicidade 
dos medicamentos .. Sarnapin" e "Matacura", que vinham sendo 
anunciados pela TV Globo. O primeiro produto tem sua indicação 
para .. sarnas e manifestações de acariitos" e estava sendo apresenta
do para eliminãção de caspas, coceiras e _espinhas; o segundo, indi
cado para uso .. veterinário", estava sendo veiculado como próprio 
para uuso humano". 

A denúncia de "publicidade indevida" estava sendo feita desde_ 
dezembro do ano passado pela Rede Globo de Televisão." 

Imaginem V. Ex•s os malefícios que essa publicidade veiculada já deve 
ter produzido na sociedade brasileira. Aproveito a oportunidade para dizer 
que se encontra tramitando, nesta Casa, há quase dois anos, projeto de minha 
autoria proibindo a_ veiculação de publicidade de medicamentos em qualquer 
veículo de comunicação - televisão, rádio ou jõrnal. Lamentavelmente, até 
hoje, continua essa proposição tramitando nas ComiSsões- da Casa. 

A outra comunicação que tenho é a respeito, também, de notíCia do Jor
nal do Brasil de hoje e que diZ o seglifnfe:-

Médicos ameaçam parar dia lO se a .Golden Cr_oss não atender 
exigências. 

É a Golden Cross. multinacional da assistência médica, que jã abocanha 
larga faixa da assistência médica privada, neste País, ameaçando demitir 5 mil 
médicos, caso estes entrem em greve para receberem melhores salários. 

Aproveito a oportunidade, também, para lembrar que há quase dois 
anos.tramita, nesta Casa, outro projeto de minha autoria, proibindo que as 
Golden Cross da vida possam atuar neste Pais, que as multinacionais da assis
tência médica fiquem prOibidas de atuar no Brasil e, lamentavelmente, tam
bém, há quase dois anos dormindo nas gavetas das Comissões Téçoic_as ~esta 
Casa. Muito obrigado. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles -- Dinarte Mariz- Aderbal Jurema ---'-"João Lúcio
Teo(ônio Vilela- Jutahy Magalhães- Lo manto Júriior --João Calmon __;_
Amaral Peixoto- Nelson Cãffiéiio- Roberto Saturnino- Amaral Furlan 
- Benedito Canelas - Gastão Müller - Saldanha Derzi -:- Pedro Sfmon. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, ofício que 
será fido pelo Sr. 19-Secretário. 

t. lido o seguinte 

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 

Corriissão Diretora Nacional 

São Paulo/SP, 27-4-82 

Sr. Presidente 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex•, na qualidade de Presidente Nacio

nal do Partido Traba_lhista Brasileiro, que o Senador -Ruga Ramos passou a 
pertencer ao Partido, a partir do dia 3 do mês de março transa to, quando se 
filiou, valendo-se do disposto na Lei Complementar n9"42, artigo 69. Sendo 

ele_ o únícQ_ representaiite do PTB na Câmara Alta, cabe-lhe, por direito, os 
deveres da liderança partidária. 

Muito_Cordia.lmente, 
/l!ete Vargas. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- está, assim, nobre Senador 
Hugo Ramo~ na qualidade de Lide~ .do PJB ~~ Casa. 

Concedo a palavra à nàb~re SenadOra Lãélla -de Alcântara, que fa1a:rá por 
cessão do_ n_qb_r~_Senador L~g: _Ça\_'_alcante. 

A SR• LAf:LIA DE ALCÂNTARA (Pronuncia o seguinte discurso.)
-Sr. _Presidente, Srs. Senadores: 

Depois de dezoito anos de ostracismo, reuniu-se, há dias, em Serra Ne
gra, Estado_ de São Paulo, a Seção Brasileira da Associação Internacional dos 
Juristas DemocrataS (AIJD), para, num primeiro passo; sistematizar a inter
nâcionalização dos probleffiasjurídicos brasileiros·, reforçando a luta, no Bra
sil, pelos direitos- hUmanos e pelo direito à justiça. 

Dez dos mais eminenlesjuristas brasileiros aprovaram a .. Declaração de 
Sérra Negra",· que define o programa de trabalho daquela entidade, 
compromete-se a promover a- democracia em nossa Terra e se recusa a rece
ber o direito cOmo simples formalidade. 

Os referidos juristas, entre os quais podemos destacar as figuras de José 
Gregório, Décio Lins e Silva, Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo e outros de 
comprovados méritos na área do Direito~ justificara_m a rearticulação, no 
Brasil, da AssociaçãO Internacional dos Juristas Democratas, após chegarem 
à conclusão de que a situação brasileira necessita ver ampliada e enraizada 
numa ordem jurídica que contemple e assegure os direitos humanos do povo 
brasileiro, os postulados d~ uma democracia, que não seja liberal e pluralista 
apenas de nome. Ao saudar o auspicioso evento, da rearticulação da AIJD, 
que, por certo, se constituírA em mais um valioso bastião em defesa dos 
principiós democráticos em nossa Terra e dos direitos e garantias dos nossos 
concidadãos, desejo apensar a este meu pronunciamento os sete princípios 
basilares que informam a .. Declaraçã_o de Serra Negra": - Democratização 
do Direito Brasileiro, procurando criar condições para que o Direito seja ex
pressão da vontade livre de todo o povo brasileiro e não o produto ilegítimo 
de manipulação de Gabinetes; 

'"-- Revalorização das instituições democrãticas, para que o povo brasi
leiro participe verdadeiramente nas decisões dos assuntos de seu interesse, 
sem ser engana~o e co_ag:id~ _por pessoas e grupos que buscam a autopro
nloÇão ou a pl'Omoção de interesses ãnt1hrasilelr0s e ·anti:sociais; 

-:-Estabelecimento _Q.e uma orç!emjurídica em que os direitos declarados 
na lei reflitam a·vontade de todos e sejam para todos, com segurança a todas 
as pessoas humanas desde o seu nascimento, as mesmas oportunidades, inclu
sive quanto aos direitos econômiCos e ao acesso aos bens sociais e às posições 
pblíiicas; 

-AperfeiÇoamento doS mecanismos de proteção e promoção dos direi:.. 
tos, especialmente do Poder Judiciário e seuS órgãáS"Comj)lernentares ou au
xiliares, para que a proteção judicial seja ígual para todos, efetiva, rápida e 
barata; 

-Melhoria e human_i:i;:ação dos organismos diretamente responsãveis 
pela manutenção da ordem pública, buscando uma política que realize sobre
tudo um trabalho preventivo, eficiente e com pleno respeito pelos direitos e 
gela dignidade ~as pessoas, aji.tda_ndo, e não amedront~ndo e agredindo a po-
pulação; - - --- --- - -- ---

"""'::'Modernização e_ huma~izaçã~ dos sistemas penal e penítenciãrio, 
para ·que não haja presídios de menores e de adultos funcionando como depó
Sitos de seres humanos e fábricas de criminosos; 

-::.:... Proteção dos seres humanos de qualquer nacionalidade ou origem 
pelo aperfeiçoa-mento do direito de asilo e por seu respeito efetivo, bem como 
pelo reconhecimento _e pela proteção dos direitos humanos fundamentais dos 
direitos estrangeiros.'' 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Foi lido em sessão anterior 
o Requerimento n>? 73, de t 982, de autoria do Sr. Senador José Sarney e ou
tros Srs. Senadores, em que se pede a realização de sessão especial, a 10 do 
cõrrente, para- homenagear o Professor Eurícledes de Jesus Zerbini. 

A proposição não foi votada naquela sessão por falta de quornm. Passa
se agora, na forma regimental, à sua votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-
sa.) 



Maio de 1982 DIÂRIO DO CONGRESSO NACJONA"i. (Se<;ào III Quarta-reira 5 1371 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Jaibas Passailnho)- Está findaa Hora do Ex· 
pediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, enr turno único, do Projeto de Resolução n~ 4, de 
1981 (apresentação p-eta CO-niíSsãO de ECoilOrrihi.-cáiriO Coriclusão de 
seu Parecer n9 12, de 1981) que autofíi~l á-Prf!fCfúira'Municipáf de 
Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezes
sete ii, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos), o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
-de Constituiçàv e Justiça, pela constitucionalidade .ejuridid.: 

dade; e 
- de Municípios, favorável. 

SQbre a mesa, requerimentO que-·vaTSer-lid6 pelo-sr. f9_--S-eéretàrio. 

11 lido o seguinte 

REQUERIMENTO NO 75, DE 1982 

O Senador que este subscreve, com apoio ncr a-rt. 3So,--d0 Re"gTIDeritõ ln--= 
terno, requer o adiamento da votação do Projeto de R~sglqçã9_!1~_4, ele 1981, 
a fim de que o mesmo seja encamíithado ão exame di! Comissão de Finanças. 

Sala das Sessões, 4 de maiO de 1982. - Dirceu- Cardoso. 

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

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dircetf"C3rdoso, para encaminhar a votaçãO-. 

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

O Município de Potirendaba, em São Paulo, vem requerer ao Senado au
torização para elevar em CrS 6.217.102,00 (seis milhões, duzentos e dezessete 
mil e cento e dois cruzeifos), o moi:ttante de sua dívida consolidada. 

Leio, aqui no avulso, que foram ouvidas, no caso, a -comissão de Consti~ 
tuição e Justiça, que falou sobre a constitucioilalidade e juridicidade, e a de 
Municípios, que são favoráveis; mas os pareceres não abordaram aspectos 
importantes da mensagem e que são a fetos á Cõini.SsàOCfC FinanÇas da casa. 

Peço, então, que a matéria tenha a sua votação adiada a fim de que seja 
remetida à Comissão de Finanças. ---

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

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

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perinanecer sentadOS-:- (P-au
sa.) 

Rejeitado. 
O Sr. Dirceu Cãfdoso- Solicito-verifíca"Ção de votação;-Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Será feita a veríficação no-
minal. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os- seus lugares para a votação, 
que será nominal. (Pausa.) 

Como vota o Líder do PDS? 

O Sr. José LinS - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Como vota o Líder do 
PMDB? 

O Sr. Humberto Lucena - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do PT? 
(Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Como vota o Líder do PTB? (Pausa.) 
S. Ex' não está presente. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

( Procede~se à 1'0/açào.) 

VO-TA '"SIM"' O SR. SENADOR: 
Dirce_u~Cardoso. 

VOTAM '"NÀO'" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema ~ Aloysio Chaves- Benedito Canelas- Benedito 

Ferreira- Bernúdino Viana- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Hen
rique Santillo- Humberto Lucena --João Lúcio- JOrge Kalume- José 
Lins- Jutahy Magalhães-- Laélia de Alcântara- Lenoir Vargas- Lo-. 
mantO Júnior - Moacyr Dalla ....:. Nflo CoC!ho - Tarso Outra. 

OSR. PRESIDENTE (Jarbas-Passarinho)- Votaram SIM I Senador e 
NÃO 19 Senadores~ Total: 20 votos. Não há núrriero. · 

De acordo com o Regimento Interno, vou suspender a sessão por 10 mi
nutos, fazendo soar a campainha para a chamada dos Senadores, para proce
der à segunda votação. 

O _Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente.- soliCito a folha de votação. 

__ O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) _:y_ Ex• será atendido. 

(A Sess"ã:O i SUSPensa às I 5 horas-é 2# ~inutos e reabúta às I 5 ho-
ras e 36 minutoS. J -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está reaberta a sessão. 
Solicito aos Srs. Senadores que retomem os seuS-lugares, para-):irocedermos à 
nova veriOcaÇã6 ·ae VotaÇão: TPaUsa.}"" - -

Como vota o Líder do PDS? 

O Sr. Nilo Coelho - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) --Como vota o Líder do 
PMDB?_ 

O Sr: Humberto Lucena - Não. 

O SR. PRESinENTE (Jarbas--Passarinho)- Como vota o Líder do PT? 
(Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
- OS SrS. Senadores jã podem votar. (Pausa.) 

( Procede~se à votação) 

VOTA ""SIM" O SR. SENADOR: 
DirceU Cardoso. 
VOTAM "'NÀO"" OS SRS. SENADORES: 
Aderba1 Jurema- Aloysio -Chaves- Amaral Peix_oto --Benedito Ca

n~!as _- Bef1~dito Ferr~ira_- BerUãTdiõO Viana- Oiriarte Mar_iz- Gabrie! 
Hermes - Helvídio Nunes- Henrique Santillo - Humberto Lucena
João Calmon- João Lúcio- Jorge ~alume- José Li~s- Jutahy Maga
lhães- Lenoir Vargas- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Ca

·va!cante- Luiz Freire- Luiz Viana- Moacyr Dalla- Nilo Coelho
Passos Pôrto- Raimundo Parente- Roberto Saturnino- Tarso Outra
Teotónio Vilela. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram "Sim" 1 Sena-
dor, e "Não" 29 Senadores. Total: 30 votos, 

Não há número para delíberaçâo. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, requeiro a folha de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex• será atendldo. 
-- Em razão disso, deixam de ser submetidos a votos as matérias constantes 

dos itens 2 a 1 I e 17, deperldentes de Votação, devei:tdo sua apreciaçãO dar-se 
na próxima sessão ordinâria. -

São -os segziinti:S os itens cuja votação "é adlada: 

2 

Vota_ção, em turno único, do ~rojeto <:te R_e~olução n9 5, de _1981 (apre
.sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n11 15, de 
1981), que autoriza_a_Pref~itura Municipal d~ Alterosa (MG) ~elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecen
tOs e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 
-~PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela ccinsiitucíõnalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

3 

Votação, em turno úrlico, âo PrÓjeto de ResolÜÇão n• 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia COI"!_IO conclusão de seu Parecer n9 18, de 
1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Cainpos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen-
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tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municipios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 18, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 66, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveini (MG) a 
elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mi! 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 Municfpios, favorável. 

5 
Votação, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do Senado n9 13., de 1979, 

de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a .concessão de 
aposentadoria especial para o comerciârio, na forma que especiftca, tendo 

PARECERES, sob n•s g)) a 814, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição· e Justiça, peia constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorãvel; 
- de Saúde, favorável; e 
-de Finan(as. favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

6 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senadõ n9 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a reniune-ração, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comíssões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorâvel. 

7 

Votação, em primeiro turno, -do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da r' OiÇa Aéí-ea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de ConstituiÇão e JustiÇa, pela constítticiorialidade, juridicidade e, no 

mérito, favoi'ãvel, nos termos de substitutivo que· apresenta;- e 
- de Educar;·ão e Cultura, favorável ao substitutivo da ComisSão- de 

Constituição e Justiça. 

8 

Votação, em primeiro turno, do ProjetO de Lei do SeDado n9 352, de 
I 978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob no 1.145, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justfça, peta constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorâvel. 

9 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de 
1980, de autoria d? Senador Nelson Carneir<!_• __ _g_l:_l.e a~sc~~ta dispositivos à 
Lei n' 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• sa
lârio devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob nos 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucfoiuilididC e juridicid3de; 
- de Legislação Soctal. favorâvel; e 
- de Finanças, favorâvel. -

lO 

Votação, em primeiro turno, -no_ Projeto de Lei do Senado r}q ·362, de 
1979, de autoria do Senador H-umbúto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
no 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981, das Co-
missões: 

- de Constituiçâo e Justiça; 
--de Legislação Social; 
-de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

11 

. _yotação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apre-
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 318, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em CrS 
5~700.000,00 (cinCo milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 19!11, das Comissões: 
- de Constituiçà9 e Justiça, pela constitucionalidade e juridkidade; e 
-de Munidpios, favorável. , 
(Dependendo da votação do Requerimento no 309/81, de autoria do Se

nador Dirceu Cardos_o, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.) 

17 

Discussão, em· primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
.contãbil, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- f!e Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Serviço Público Civil, contrário; e 
- de Economia. favorável, com as Emendas de n9s I e 2~CE, que apre~ 

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, desejo saber quantos Srs. Sena~ 
dores passaram pela porta do Senado, hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ao começar a Ordem do 
Dia, anunciei a presença de 41 Srs. Senadores. 

O Sr. Dirceu Cardoso - MuitO obrigado, Sr. Presidente. 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 123, de 
1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 784, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipa! de 
Campo Florido (MG) a elevarem Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um mi
lhõ.es, cento e setenta e um mil e cento e cinqUenta cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada tendo 

PARECERES, sob n•s 785 e 786, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JuStiça, pela constitucionalidade e juridid~ 

dade; e 
-de Municípios, favorâvel. 

Em disCuSsãO~ · 

O Sr. Dirceu Cardoso -Sr. Presidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. P~ESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para discutir, concedo a 
palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para discutir. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Estamos enfrentando aqui, no Senado, um novo tipo de Malvinas: nós 
estamos com as· esquadras do PDS e do PMDB embandeiradas em arcos para 
esmagar uma simples e velha lancha torpedeira que sai contra os erÕ.présti
mos. As duas Bancadas, Sr. Presidente, com 35 Senadores que passaram pe!a 
porta do Senado e fizeram jus ao jeton, compareceram nos unifoi-inCs de-co~
mandante dessas esquadras. E apareceram em plenârio, pela folha de votação 
que tenho em mãos, apenas 30 Senadores; 5 desapareceram, leves como a ara
gem, leves como uma monção, nesses grandes espaços vazios da C~isa·. 

Tenho para mim que se constitui hoje, com a junção das duas forças, 
uma imensa tenaz, hoje nos riso-S dos Senadores, na manifestação de alegria 
dº -Presidente da Casa, que jâ abandonou a cadeira, mas estava satisfeitíssi
mo. Nós, a simples lancha -velha~-de motor já velho e usado, enfrentando es
sas duas forças magníficas da Casa: a Bancada do PDS e a Bancada do 
PMDB, que juraram, num compromisso, dar todos os empréstimos abaixo 
do parâmetro de 50 milhões de cruzeiros. 1: o critério estabelecido neste- aeor
do de Liderança. 

As duas Bancadas, Sr. Presidente, juraram esmagar a ~ossa pretensão de 
obstruir essa pauta, pelo menos nessa votãção, ou melhor, nas votações. Só 
há ·um comproinisso meu de não obstrução- com relação aos e~préstimos 
para a aquisição de ffiateriâ.l Para o coipo de Bombeiros do Rio de Janeiro e 
dOR.Tõ Grande do Sul. Quanto ao resto, Sr. Presidente, vou lutar, com todas 
as minhas forças, contra estes empréstimoS, porque· cada um deies pesa não 
sobre o Senado, nem favorece ao município que pediu este empréstimo, mas 
pesa sobre o povo pobre deste País. Portanto, continuo na mesma linha. 
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Agora, lamento que as duas Bancadas, que se mostravam tão alegres, tão 
festiVas, embandeiradas em arcos, hoje, na abertura dos trabalhos, iam esma
gar, em poucos minutos, esses 10 empréstimos; eSsa tena.Zír:n:ensa rião funcío
nou porque faltou o parafusa de junção dos dois ramos-da tenaz; 35 Senado
res fizeram jus ao jeton, paSsaram pela porta hâ meia hora, mas ainda não 
chegaram aqui ao plenário; mais de uma hora levaram os Senadores da porta 
até aqui, do vestíbulo do Senado até a sala de sessões. -DemOfafam rriais do 
que era de se esperar dos ilustres Senadores. 

Na folha de votação, nós lemos: 35 Senadores presentes; 30 comparece
ram, 29 votaram e Um voiõu SIM, que fui eu, pelo adiaiTieri.to da discussão, 
para que seja ouvida a Comis-são de-FinanÇas da Casa. Só o meU nome; Só o 
meu voto, o único em 29 votos, contra as duas Bancadas arregimentadas, 
com telegramas para todos os Estados, para todos os Municípios, onde quer 
que se encontrem esses Senadores, a fim de que viessem aqui, porque esta se
ria <;! semana das glórias ·parlamentares das duas Bancadas, do PDS e d~ 
PMDB, o meu Parfido. A Inglaterra e a Argentina, as duas Bal).cadas, i_~rp 
torpedear esta velha lancha, de motor usado,jâ vazando óleo, não tendo ~aiS
ritmo nem VeloCidade-, mas ·não-- conseguiram;- _a- tenaz. não' funcionou. 
Quebrou um parafuso_ e dos 35 Senadores que compareceram, 5 não aparece

. ram em Plenário, não votaram. Portanto, não houve quorum, no primeiro 
dia. Este é um-dia de luto para o Senado da RepúbliCa. As duas Bancadas, 
que juraram votar esses emprésfiriloS, e que totalizam 66 Senadores, menos o 
meu voto, não conseguiram vOtar:-- --
· Sr. Presidente, há algo de podre no reino do Senado! 

No dia de hoje, há 158 ariõS ãtrãs, instafaVa~se a Constit~jnte do Im
pério, em 1823, essa Constífuinte-de que tantO falamos, que nós pedirriõs, de 
que estamos necessitados; faz aniversário na data de hoje; e nós comemora
mos com esta frustração na votação. 66 Senadores não conseguiram aprovar 
o primeiro item, Projeto de empréstimo a Potirendaba, Sã9 Paulo, no valor 
de 6 milhões. Sr. -Presidente, com o dinheiro desta sessão o Sehado pagava o 
empréstimo. 

A nossa discussão é- sobre o item n9 12, o Projeto de empréstimo a Cam~ 
po Florido, em Minas Gerais, para o qual eu tenho um pedido de requeri~ 
mente: adiar a discii-ssãb por"O diãS~ anm ae-apresentar âadõs, ititeressantes. 

Sr. Presidente, as Câmaras Municipais desses municípios têm duas ban
cadas, uma bancada do Governo, PDS, e a bancada da Oposição, PMDB; o 
PMDB se manifesfa contrariamente ao erripréstimo. Eu vou ler aqui as. ra~ 
zões. Há coiSas, Sr. PreSídente-, significativaS nessa luta do interior; nós que 
somos do interior sabemos que na luta política hã pãgína~ de eloqUência nas 
simplicidades destas maitifestações. Até prefeítos com processos, Sr. Presi
dente, por envolvimento em loteamentos nesses municípios·, Vê!n ·ãquí pedir 
empréstimos e pressionar o Senado Federal pilri-Tíberá~los. 

Aqueles que pensam que nós é que estamos obstruindo, hcije -verificam 
uma coisa: não cabe mais, Sr. Presidente, esse raciocíriio. quem obstrui, é a 
Maioria, ou melhor, .são as duas Bancadas que obstruem porque não têm 
força para votar. Amanhã, naturalmente, estarão aquTc3.nsados-para votar. 

Sr. Presídente, o Município de Campo Florido pede ao Senado para ele
var em vinte e um milhões, cento e s_etenta e um mil, cento e cinqiienta cruzei
ros, o montante de sua dívida consolidada. Assim, requeiro que se faça passar 
o projeto, a fim de que nós o discutamos. (Pausa.) 

HDormientibus non succurrit jus." 

Vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqiienta cruzei
ros. Dentro do parâmetro do acordo celebrado, a portas fechadas, entre as 
Lideranças do PDS e a Liderança do PMDB, depois de uma noite de e!u
cubrações, os dois Partidos e as duas Lideranças resolveram aprovar aque!e 
documento, no qual estabeleceram como critério a fixação dos 50 milhões de 
cruzeiros para os empréstimos que serão concedidos. Mas, no primeiro dia a 
votação negou fogo; a pólvora do acordo estava molhada. Não saiU tíro ile
nhum. Não houve quorum, com 35 Srs. Senadores, os quais passaram pela 
ampla porta de vidro do Senado; apenas 30 Srs. Senadores v.otaram; 5 estãO 
estropiados nesse caminho, não agüentaram a caminhada. Eles estão senta
dos_ por aí, pelos corredores, pelas salas e não chegaram ao plenário. 

Os 30 Srs. _Senadores que compareceram são: Aderbal Jurem a, Aloysio 
Chaves, Amaral Peixoto, Benedito Canelas, Benedito Ferreira, Bernardino 
Viana; Dinarte Mariz, Dirceu Cardoso, Gabriel Hermes, Helvídio Nunes, 
Henrique Santillo, Humberto Lucena, João Calmon, João Lúcio, Jorge Ka
lume, José Lins, Jutahy Magalhães, Lenoir Vargas, Luiz Cavalcante, Loman
to Júnior, Lourival Baptista, Luiz Freire, Luiz Viana, M-oacyr D3.!l3., Nilo 
Coelho, Passos Pôrto, Raíniundó Parente, Roberto Saturnino, TarSO Outra, 
Teotônio Vilela. 

Falharam, Sr. Presidente, 36 Srs. Senadores. Esses que citei comparece
ram; os outros falharam. 

Diz 9 Município de Camp~ Florido, num~_pe:tição _?través do Sr. Ernane 
GaiYêas que subin.eieu O projeto- ao Senhor Presidente da _República, o qual 
aqui o remeteu através de um Ofício datado de 19-12-80. 

O Banco Central assim se manifesta: É o valor de Cr$ 18.146.700,00. 
Aquí, na riOssa pauta, figüra cOfio Cr$ 21.000.00b,OO; quer-dizer, neste Í~mpo 
que tramitou pelo Banco Central acrescentaram-se CrS 3.000.000,00. De de
zoito que Pediram, jâ passaram parã. vinte e uin; cjrier dizer, Júro e·corteção 
monetária, caiência de 36 meseS. Quem vai pagar é o futuro prefeito. Juro de 
f%; correção monetária tr~mestral; garantia; pri~dra e especial hipoteca dos 
lotes, terrenos e das habitaÇões a serem edificãdas. Vai haver-loteamento e 
edificação--dessas habitações hipotecadas aO-instituto Gue as irá constii.iir ou 
que irá emprestar o diriheiro. 

Destinação: construção de cem unidades habitacionais. 
São cem famílias, Sr-. Presidente, a quem serão ·entregues essas chaves an

tes de lhes entregar a casa, com·o compFOrfiisso-Jutado de vOtar no Governo. 
Cem_ chaves, num·a solenidade em frente à prefeitura municipal, nas escada
rias da p_refeitura. O prefeito fala, então": "Está aqui a chave. É o primero ali
cerCe. ESta casa vai ser sUa·, ·mas Se VoCê d6r O voto ilO meu Partido, ao ·meu 
candidato, ao meu Vereador, ao meu Deputado estadual, ao meu Deputado 
fedéral, ao meu Senador, e ao meu Governador.'' Entrega as chaves de ~ma 
casa que será concluída só daqui a um ano ou um ano e meio! 

Sr. Presidente, são 300 votos, com essas cem casas, qu~ os adversários 
-desses prefeitos terão que· enfrentar. Nô rilíniri:w 300 ocuPantes: marido, mu

lher e mais ~guns da família, fora o:S agregados. São destinad:os aos trabalha
doreS com renda fãmiliar de até três salários mínimos. O valor de cada casa: 3 
milhões, OS recursos provêm do Banco Nacional da Habitaçã-o. É o banco 
qUe irá soltar o dlnheírO. Assím, a Prefeitura M-unicipal de campo Florido 
apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

Como se vê, levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento 
intra e extralimites para efeito d~ análise sobre a -~apacf~ade de pagamento da 
postulante existe a seguinte situação: ConsideradO-todo o endividamento da 
Prefeitura Municipal de Campo Florido .. seriam ultrapassadOs os tetas". 

Quer diler, passa os tetas qu_e ela tem como possibilidade; mas empresta
se o dinheiro. O Senado é muitO liberal. Isso, de fato, nós temos visto aqui: ê 
de um liberalismo fora do comum o Senado. Para comparecer aqui para vo
tar, é arrastado, é demorado, é moroso, mas para emprestar o dinheiro é !igei
ro~ Sr. Presidente. 

Diz. na minha terra a sabedoria popular: "Quando a ••parva" é do Go
vernO ·o tiro é gra:rtde", mas quando é nossa, colocamos só um pouquinho de 
pólvora na espingarda, a bucha e o chumbo, tiro pequeno, mas quando é do 
Governo a gente enche o cano, às vezes racha até o cano da arma; o dinheiro 
é alheio, o dinheiro é da mãe Joana, não é nosso! 

Então, Sr. Presidente, aqui nós temos: o teto é ultrapassado, mas mesmo 
assim o Estado empresta. E nós queremos emprestar, e emprestar assim: o 
prefeito, aqui, talvez saia no dia 14 de maio, portanto, daqui a 10 dias. Entre
ga a chave no dia nove, há uma solenidade em _frente ao prédio da Prefeitura, 
eu vou até assistir a essa sOlenidade, eu vou lá e vou assistir a enfrega das cha~ 
ves simbólicas das 100 casas que a Prefeitura vai construir. Eles fa!am a!i, 
mete o ferro na Oposição, que é contrária, desgraçada, não dá o dinheirO, en
trega a chave, mas garante 300 volos coin 100 casas e mais os agregados. 

Sai-da prefeitura, Sr. Presidente, e quem vai pagar é o oUtro prefeito. 

Diz aqui; 

a) o orçamento da pleiteante, para o corrente ano, prevê a rea
lização de receita de Cr$ 9255.000,00 ... - orçamerito de 9 milhões 
para um empréstimo de 21 milhões. Estão aqui, nos dados. 

b) sua poupança real é superior ao maiô r dispêndio relativo à 
_ dív-íâa ·contraída ... 

c) a amortização do empréstimó- COrrespOndente a 30.000 
UPC (Cr$ 18.146.700,00) serã feita diretamente ao agente financeiro 
pelos adquirentes das unidades habitacionais, ... 

d) o pa-recer apresentado pela Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais conclui pela viabilidade econômica e financeira dos 
empréstimos. 

E a Caixa que diga que não pode emprestar, Sr. Presidente ... o PresidenM 
te da Caixa voa também. Tem que emprestar. 

7. Em face do que- preceitua o parágrafo único do art. 29 da 
precitadaResolução n9 93, de 1976, o assunto deverá ser encaminha
do ao ConselhoMonetário Nacional e, posteriormente, à PresidênM 

_ da da República e ao Senado Federal, se de acordo o Chefe do Po
der Executivo. 
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Então, Sr. Presidente, estãu aqui os dados, a lei da Câ~ara -_tem maio
ria não ê? Lei Municipal n9 227. Este é o proj.eto. Pediu 21 milhÕes, ou me
lhor, pediu 18. Aqui, no projeto, tudo é sobre21 milhões e, no final, a ementa 
- estâ aqui- 18 milhões. NOs nãõ sabemOs e-Pediria a V. Ex• que informas-:
se essa diferença- de 3 milhões de cruzeiros. Quero s·aber, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu vou ler, como V. Ex• leu. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Claro, eu quero a informação, mas não 
quero a minha interpretação, quero a interpretaÇão -da -Mesá. ~o PDS inter
pretando o pensamento do PDS. 

O SR. PRESTDENTE (Passos Pôrto)- A ementa manda elevar em 21 
milhões, 171 mil, 150 cruzeiros o montante de sua dívida consolidada. Este é 
o.aumento solicitado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - A emenda, Sr. Presidente, do avulso. 
(Pausa.) Está certo, é"issõ mesmo. Onde eu vi 18, então? --

0 SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• deve ter visto em outro 
empréstimo. - - - - -

O SR. DIRCEU CARDOSO- Releia, por favor. O pedldo é de I& mi
lhões. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Mensagem do Sr. Presidente 
da República pede contratar operação de crédito de 21 milhões, 171 mil, e 150 
cruzeiros, junto à Caixa Económica do Estadõ de 1\-finas Geràls, com·o Agen- -
te Financeiro. --

0 SR. DIRCEU CARDOSO- Leia mais um pouco e V. Ex• verá que 
são .18 milhões. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

.. Características da Operação: 
Operação I: 18 milhões, !56 mil... 
Operação 2: mais 3 mflhôes, 24 rriil, 450 cruzeiros.". 

Somados, dão os 21 milhões. V. Ex• só leu a OPeração 1, rião leu a Ope~ 
ração 2. 

O BR. DIRCEU CARDOSO - Está explicado. 
Sr. Presidente, nós temos os dados para apreserltar sobre o empréstimo, 

mas com a Casa vazia não vamos gastar cera p-ara - não digo bOm defunto 
-mas para encomendar o corpo do ffiunicípio. Vamos deixar que a Casa es-
teja cheia para nós ouvirmos alguma coisa. -

Assim, Sr. Presidente, eu requeiro o encerramento da sessão pela falta de 
quornm. Só temos 5 Senadores em -p-lenãiiO. - --

0 SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Inicialmente, antes de encerrar 
a sessão, porque realmente não há número em plenâr1o para prosseguimento, 
eu gostaria de encerrar a discussão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não,OSr. Presidente, não pode encerrar 
a discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O requerimento de V. Ex• não 
vai ser acolhido porque V. Ex' soliCitou adiamento da discussão, quando ele 
deveria ter sido feito antes do anúricio da matêria. QuandO fOi anunciada a 
discussão, era qu-ando V. Ex' teria que fazê~la. V. Ex' poderá se reportar ao 
parágrafo 5• do artigo 310 do Regimento Interno, que diz: 

.. 0 requerimento previsto nas alíneas a, b e c será apresentado e 
votado ao se anunciar a matéria ... " 

Foi ã.nunciado, e V. Ex•, exü!:inpOraneamente, enca~~nhou _o seu reque
rimento. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, o requerimento jâ havia 
sido considerad.o, mas a Secretaria da Mesa estâ de parti pris. Porém, não 
tomo conhecimento da Secrefiiria da Mc!sa-.-

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Mas V. Ex• o mandou agora. 

O SR. DIRCEU CARDOSO:_ Mas, é como dizia Dante: "Non ragio
nam dilor, ma guarda e passa." Eles que traduzam, eles que são físicos e litera
tos_, __ 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu recebi o requerimenio de V. 
Ex' no cu_rs_o da discussão. A verdade é esta. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas, das outras vezes, Sr. Presidente, 
eu tenho feito requerimento na discussão, porque- sou sozinho. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex•, desejando fazê-lo, com 
objetivos mais declarados ·~· 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Eu sei, Sr. Presidente, que tem a hora de 
anunciar. Isso eu sei. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Então, a discussão ainda vai 
continuar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Por uma deficiência da Secretaria da 
Mesa ... Aliás, são até bem aquinhoados por isso, Sr. presi~ente, para suprir a 
falta dos cinco Senadores. Se pudesse, a Mesa aqui passava tudo isso aí, hoje. 
Não digo a Mesa, mas a Secretaría da Mesa, esse pessoal da retaguarda, pas
s~va-essa vo_tação, supriria a fat~a dos Senadores. Faltaram cinco. Se eles pu
dessem votar ... Até vousugerír urpa alteração no _Rigimento: os membros da 
Secretaria da Mesa pÕdem suprir os Senadores. Na falta de Senadores, cada 
um desses é atê um duplo Senador. Vale por dois._ São dois ou três aqui, en
tão, são 6 Senadores que descem aqui e votam isso. 

Agora, Si. Presidente, a citação de Dante em La Divina Commedia: Non 
ràgionam dl'lor, ma guarda e passa." Tudo passa num ligeiro galopar. 

-Sr. Presidente, continuo com a discussão até esgotar o meu tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nobre Senador Dirceu Cardo
SQ, V. Ex• __ solicitou o encerramento da sessão por não haver o número míni
mo em plenário de li Srs. Senadores. Eu não quis encerrar a sessão antes de 
comunicar a V. Ex• que não poderia aceitar o seu requerimento, porque ele 
não .se_ compadece com ·o texto regimental. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• encerra a sessão, mas não encere 
re a discussão. 

o·sR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não serã encerrada a discussão. 
Houve um equívoco da Presidência. A discussão continua. 

O SR, DIRCEU CARDOSO-,- Então, está certo. O pessoal aí de trãs, 
as- cabeças il~minadás aÍ de trás da Mesa, da retaguarda da Mesa, que abaste~ 
cem de doutrina, de jurisprudência, de interpretação, de direito e filosofia a 
Mesa, estavam erradas. 

-V. Ex• encerra a sessão e eu entrarei com o requerimento na p~óxima ses-
são. 

-o SR_- PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sendo evidente a inexistência 
do número mínimo de Senadores para continuar a sessão, vou encerrar a 
ffiesma, designa0d0 para a Ordem do Dia da próxima sessão as matêrias 
cons-tantes âa pau_t~_ de hOje, que não foram votadas por falta de quornm. as
sim -COnstituída: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissãõ de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.0 !7.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e 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. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 75, de 1982, do Senador 
Dirceu Cúdoso, solicitando o exame da Comissão de Finanças.) 

2 

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 
198!), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em CrS 
31.756. 72?,00 (trintã e Um miihõ'es, 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, pda constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favoráveL 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em CrS 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e -quatro· centavos) o montante de_sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 
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4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 18, de 1981 (<ipreR 
sentado pela Comissão de Economia como cOnclusão de Seu Parecer fi9 66, dC 
1981), 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 e 
cento e cinqüerita cruzeiros) o montante de sua dívida cOnsOlidada, tendo 

PARECERES, sob ~n•s 67 e 68, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constítuciOnalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

5 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado_n9 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria espeCial para o comerciãrio, na forma que especifica, tendo 

PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pe·.a constitucionalidade e juridicidade; 
~de Legislação Social, favorável; 
- de Saúde, favorável; e 
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

6 

Votação, em primeiro turn-o, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de 
1980, de autoria do-Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da ConR 
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

7 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o MarechalRdo~Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
- de Educação e Cultura. favorável ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

8 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n• l.l45, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

9 

Votação, em primeiro- turno~-do Projeto de lei do Senado n9 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acreséenta dispositivos à 
Lei n' 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n•s l.l97 a l.l99, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e ju:ddicidade; 
- de Legislação Social. favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

10 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 362, de 
I 979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s l.l30 al.l33, de 1981, das Co-
missões: 

- de C oizstituição e Justiça; 
- de Legislação Social; 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 40, de 1981 (apre
sentado 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 rllilhões 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 JusiiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munici'pios, favoráveL 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, de autoria do Se

nador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.) 

12 

Votação, em turno úriíCo, do Projeto de Resolução n9 123, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 784, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura MuniciparikCampo Florido (MG) a ele
var em Cr$ 21.17l.l50,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cen
to e cinqüenta cruzeiroS) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 785 e 786, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favoráveL 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 130, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia: corria conclusão de seu Parecer n9 850, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dracena (SP) a elevar em 
üS 15.457.279,03 (quinze milhões, quatrocentos e cinqUenta e sete mil, du
zentos e setenta e nove cruzeiros e três Centavosro rrtontarite de Slül dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 85le 852, de 1981, das Conlissões:~ 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridiCidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 141, de 1981 (apre
sentado pela ConfiSsão de Economia cOmo conclusão de seu Parecer n9 883, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Altinópolis (SP) a elevar em 
Cr$ 11.282.510,68 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e 
dez cruzeiros e sessenta e oito centavos) O riiõiitante- de sua dívida consolida
da, tendo 

~PARECERES, sob n•s 884 e 885, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e JusliçQ~ péla conStitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Josê Frã.gelli e Hugo Ramos; e 
- de MunidjJios, favorável. 

15 
Votação, em turno único, do Projetode Resolução n9 193, de 1981 (apre

sentado pela Cámissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.162, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caputira (MG) a elevar em 
Cri 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, centos e cin
qUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s l.l63 e 1.164, de 1981, das Comissões: 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 

16 

Votação, em turno único,-do Projeto de Resolução n• 243, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.382, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 2.505.952.900,00 (dois bilhões, quinhentos e ciri.co milhões, novecen
tos e cinqUenta e dois mil e novece~!-Os cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 1.383, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 

17 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil, e ~á outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-- de Serviço Público Civil. contrário; e 
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-de Econon-zia.- favorável, com as ErriendaS de n9s -1 e 2-CE, que apre
senta. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 35/82, do Senador 
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está encerrada a sessãoc 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 12 minutos.} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LO MANTO JU
NIOR NA SESSÃO DE 3-5-82 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Este pronunciamento, que faço nesta ta(de, deveria _ser escutado, senão 
pela totalidade_do _Serlado, pelo menos pela maioria dos que integram esta 
Casa. Sabemos das dificuldades _da inscrição e, por iSso, rogo ao_s- Srs. Sena
dores presentes que tenham paciência, que tolerem, pedindo clemência aos 
mesmos, por estas minhas considerações que devo continuar a fazê-las em 
sessõe~ subseqüentes. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero fazer uma advertência à Casa a que 
pertenço. Quero advertir aos meus companheiros do Senado para o errO que 
estamos cometendo: erro duplo, erro que se vem tornando reincidente; erro 
injustificável, erro inexplicável que vem contribUindO; ín.clusive, para o des
prestígio da Casa a que tanto amamos, que tanto respeitamos e que tanto 
queremos vê-la cada vez mais engrandecida. 

Refiro-me Sr. Presidente, Srs. Senadores, t .;taneira cofiO vem se Condu~ 
zindo o Senado diante dos empréstimos aos Estados e MunicíPiOs~ E começa
mos a analisar, sob o aspecto jurídico, e de logo vem ao m_eu pensamento, 
acorre à minha memória uma indagação: é o Senado competente para apro
var empréstimos municipai"S-]á devidamente, autorizados pelas Câmaras de 
Vereadores? É o Senado competente para analisar empréstímos interno"S-aos 
Estados, quando já aprovados pelas Assembléias Legislativas estaduais, in
clusive com a análise minuCiosa dos_ planos de aplicação, seja na área munici
pal, seja na área estadual? 

Não sou jurisra, Sr. Presidente, mas como homem que cursou durante 35 
anos a universidade da vida pública, adquiri ao longo desse tempo, sobretudo 
no exercíciO de funções executivas- prefeito duas vezes, governador_do meu 
Estado, dirigi entidades como a Associação Brasileira de Municípios, onde 
pude aprender alguma coisa e analisar, mesmo sob o aspecto jurídico, certos 
problemas. Direito é bom senso e, durante esse período, debrucei-me num es
tudo que diria diuturno sobre o problema da autonomia municipal e cheguei 
à conclusão, Sr. Presidente que o Senado aberra, que o Senado invade, que o 
Senado desrespeita aquito que ele deveria preservar como ponto de honra, 
isto ê, -a maillltcnção, a p-reservação e o respeito ããTit_ónomia municipal, con
sagrados em todos os textos_constituclonals, Sõb_retudo definido de 1946 para 
câ, e mantido, ainda, na Constituição vigente. 

Ora, Sr. Presidente, se os municíPios sãO autônomOs para decidir sobre o 
seu peculiar interesse, se eles possuem uma câmara legislativa que se chama 
Câmara de Vereadores, se esses homens são ungidos pela vontade popular, se 
o prefeito também o é, e se está consagrado_em nossa Constituição-o -princí
pio de autonomia muniCipal, por que foi aprOvada mensagem enviada pelo 
prefeito à Cârilara Municipal? Mensagem que acompanha todas as expli
cações necessárias e, mais do que isso, o plano de aplicação? Quem tem com
petência melhor, quem tem maior conhecimento dos problemas senão os ve
readores. os homens que estão dia a dia examinando as necessidades dos seus 
munidpíos, acompanhando o evoluir das obras municipais, senão esses-ve
readores que foram eleitos pelo povo para o exercício do múnus legislativo? 

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex' permite urit aparte? 

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Com muito prazer. 

O Sr. Henrique San til/o- Estou ouvindo com atenção o pronunciamen
to de V. Ex', eminente Senador Lomanto Júnior, e posso dizer-lhe que con
cordo com todas as suas letras e palavras. A verdade é uma só: de uns tempos 
a esta parte nós tivemos no País, predominando no Governà, ó cõ-n.ceító de 
quem sabe, e portanto, pode decidir, é a teCnócrã.cia; eSta sabe tudó e pode 
decidir tudo, o restante da Nação é consfítuído -de incapazes, quando não de 
desonestos, segundo esse critériO:TivCmos fase néste-Pals em que·aôs municí
pios, -aos prefeitos rriunicipais, às câmaras de verea-dores, nada era possível, 
tal o processo de centralização extraordinariamente excessiva -naS mãos- do 
Governo da Uniào, de todos os seus órgãós téciticos que-se multiplicam por 

aí afora. V. Ex' está carregado de razão: há na legislação brasileira, na Cons
tituição outorgada pelos Ministros militares, uma série de dispositivos que 
são antidemocráticos, que precisam ser alterados imediatamente, para dar 
aos municípios brasileiros, aos Estados brasileiros, autonomia. Concordo 
com V. Ex' em que essa questão de transformar o Senado Federal em câmara 
de vereado_res não é correta. fsso precisa chegar ao fim, sem sombra de dúvi
da. Concordo plenamente que ao Senado deveria caber analisar, de quando 
em vez, todo esse processo geral de endividamento das administrações públi
cas, em todos os níveis, mas não ter de aprovar processo por processo de em
préstimo interno a pequenos, médios ou grandes municfpios. Se a Câmara de 
Vereadores decide, por maioria de votos, que aquele município 'que ela co
nhece, tem condições de endividar-se sob todos os aspectos para, a pãrtir daí, 
servir a seUs munícTpes, tudo bem, esse é um problema da Câmara dos Verea
dores, e V. Ex' tem inieira·razão. Ago"ra, lamentavelmente, a interpretação 
que se dá aos dispositivos-constltucfo-nais é que eles obri_gam a iSso e-são me
ros dispositivos regimentais. Essa é a questão. Esse é um aspecto antidemo
crático, coercitivo, centralizador da nossa ConstituiçãO porque, como V. Ex• 
há de admitir, há outros aspectos que eu diria infindáveiS, que são centraliza
dos violentamente: todos os processos decisórios ria mão do Govefn~_- Federal 
e estabelecidos pelã Constitufção. De modo que eu concordo plenamente com 
V. Ex': temos que partir para um processo de descentralização em todos os 
níveis. Temos no País, a meu ver, três grandes planos concentracionistas: o 
primeiro deles é_ a nível de adffiinistração pública; o segundo, a nível social e, 
o terceiro, a nfvel regional. Haja_ vista, a região que V. Ex• representa nesta ca
sa, bem como todo o Nordeste,_ o Centro-Oeste mesmo, e o norte do País, que 
sofrem muiiO cori1 issO. - -

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Agradeço o aparte muito oportuno, 
que efetivamente completa e esclarece o meu discurso. O nobre Representan
te por Goiás, Senador Henrique Santillo, diz no seu aparte uma verdade. 

Ora, meus Srs., eu pergunto o seguinte: se a Nação chegou à conclusão 
de que os municípiOs devem ser autônomos, se os legisladores fizeram texto 
legal nas diversas CoristituíçõeS biaSneiras- ·e nós sabemos, Sr. Presidente, 
eita é que ê a dura realidade, que define muito bem o aparte do SenadOr Hen
rique Santillo: sera-que o 110-rlleCTI qUe dirige lá o MunicíPio de Ilhéus, de Je
quié ou de Bezerros, será que o homem foi eleito pelo povo, escolhido natu
ralmente entre aquelas lideranças mais representativas e, na sua grande maio
ria, mais competente? Não queiramos que este País tenha um colégio de pre
feitOs doutores ou tecnocratas, pois nem sempre os doutores ou tecnocratas 
sào os melhores administradores; não queiramos, Sr. PfeSfdente, -que as Câ~ 
mar as Municipais estejam hoje cheias de juristas, de professores de Direito, 
num País que ainda apresenta um percentual enorme de analfabetos. Cada 
povo tem o GovernO que pode ter, cada povo tem o Governo dentro das suas 
condições íntelectuais, das suas condições culturais. 

Pois bem, o que se faz através desses empréstimos é uma via crucis enor~ 
me. O prefeito, primeiro, cOnsulta o órgão finanCiador, e, aí, dinheiro é gasto. 
Viagens e mais viagens, para verificar se póde ser concedido o empréstimo. 
Em seguida, o prefeito organiza o seu plano de Governo,-Ou melhor, eStahe1e_--
ce as prioridades do seu plano de Governo. 

Estou falando aqui como um ex-prefeito de uma cidade de porte médio, 
da Cidade de_Jequié, onde a dirigi pO-r oitos anos. 

- Pois lieTn. à prefeitO-manda à Câmara de Vereadores. Às vezes, rióne os 
vereadores para um debate, para verificilr se âs prioridades ele_itas são, real
mente, aquelas prioridades essenciais e se consultam aos interesses do povo e 
ouve os $iS. vereadores. Ou-ve o-VereadOr- inais ligado ao distrito ou- à locali
dade em que ele vai colocar as obras. Ouve até a comunidade. Quantas vezes 
vai ao Rotary Clube, ao Uons Clube, à Maçonaria, às entidades sociais da 
terra, para debater se o problema é- de surria impoi-tância. - -

Concluído esse trabalho- trabalho longo- trabalho caro, porque tem 
que se ir uma ou duas vezes à entidade financfadora, perde-se tempo no·deba
te_~orn os vereadores e as entidades de classe, quando resolve enviar a mensa
gem, depois de inteiramente ímbuido da prioridade da obra, submete a sua 
mensagem ao crivo _da apreciação da Câmara Municipal. 

O debate aí se faz o mais renhido. Quero fazer uma revelação aqui, com 
a responsabilidade de_ Senador da República. Quando vejo imputar aos mo
destos, aos sofridos administradores municipais, às vezes, a pecha de desones
tos, analiso sempre que deve haver administrador municipal desonesto, mas ê 
uma exceçào para confirmar a regra de que na sua grande maioria, senão na 
sua quase totalidade, ela é composta de homens de bem, de homens sérios, de 
homens imbuídos do espírito público, de homens voltados para a sua comu
nidade. 

~ O Sr. Moacyr Da/la - De verdadeiros abnegados. 
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O SR. LOMANTO JÚNIOR- Abnegados, disse-o bem V. Ex• Na 
maioria das vezes, abnegados que abandonam seus negócios particulares para 
vestir a roupagem do sacrificio, às vezes imolar a sua fortuna e levá-la até o 
extermínio para dar, durante os seus quatro anos, todo o seu amor, o seu inte
resse, a serviço da cidade que lhe serviu· de berço, ou que o hospedou e o fez 
prefeito. 

O Sf~- Moacyr Dai/a- Permite V. Ex• um ap~rte? 

O SR. LO MANTO JÚNIOR - Gostaria apenas de concluir, respon
dendo ao nobre Senador Henrique Santillo. 

A via crucis nã_o termina na Câmara de Vereadores. Aprovado o emprés
timo com as lutas naturais e as dissensões tão comuns nas comunidades, 
sobretudo nas pequeninas, marcha o prefeito para uma via crucis riiãfàr. Aí 
ele tem que enfrentar a verdadeira essência da tecnocracia brasileira. Ele pas
sa por urna série de organismos, cujas siglas eu nªo_cito_E_o~que são tão nume
rosas, e por canais tão longos, quando, às vezes, não fica guardado numa ga
veta, que é o símbolo do esquecimento da administraÇão pública. 

Vai até a Presidênciã da República. Incrível, Srs. num país continente 
como este, quando tudo estã a determinar a descentralização, quando tudo 
está a exigir que se legisle pensando nas peculiaridades zonais, regionais~ até 
locais, vem o projeto à Presidência da República. Aí o Presidente, depois de 
passar pela Casa Civil, também longos canais da burocracia bra_sileira, talvez 
saia maiS rápido, porque o Presidente da República tem um interesse político, 
tem o interesse de mandar ao Senado, até mesmo com a sua consciênciado_en
do, por ter mantido a República brasileira, a tão famosa Federação brasilei
ra, transformada numa República unitária, centralizadora, com prejuízos 
enormes ao desenvolvimento desta Pátria. 

Manda o Presidente a mensagem; a uHora do Brasil" publica que, na
quela tarde ou naquela manhã, o Presidente assinou u_ma_mensagem dirigida 
ao Senado Federal encarecendo a aprovação do empréstimo. Nova expectati
va, nova expectativa se cria na comunidade beneficiada. O prefeito pressuro
samente, telefona ao Senador. E, quantas vezes, Sr. Presidente, tenho recebi
do apelos dramáticos. O rri.eu enipréstfmo já estã defasado, diz assim o prefei
to, o meu empréstimo demorou para chegar à Presidência da República e, 
agora, ao Senado, meses e meses analisado e reanalisado por esses homens 
que não têm a menor sensibilidade administrativa, j>ofCSSat&:n.Ocracia que, 
se nós um dia analisarmos o caminho lento do progresso brasileiro, temos 
que culpã-la, porque ela, sem dúvida alguma, na sua insensibilidade política, 
atérn-se apenas ã fríezã dos números, ao texto do processo e não- examina se
quer a conveniência. Não examina -p-orque não sabe, porque num gabinete 
atapetado, com uma secretária loura ou morena, ar condicionado, flores em 
cima: da mesa, ele não pode saber das necessidades do município de Pilão Ar
cado, do município de Pinheiros, no seu Estado, ou num dos perdidos mu
nicípios do nosso Piauí. Ele nunca ouviu falar, ele só conhece os bancos da fa~ 
culdade, ele só conhece o recinto do curso, quando faz pós-graduação, obten
do o diploma de master, em entidade até de certa maneira- de qualidade dis
cutível. Pois bem, este homem que desconhece a realidade, este homem que 
está alheio, porque quatro paredes, belas paredes, decoradas com belos q~a
dros, o ar tranqUilo, não é aquele ar escaldante do Piauí, não ê a-quele sol in
clemente, que marca, que vinca a face daquela gente, é o ar condicionado, é 
um ar que conforta, então, ele não pode imagiriar que-aquele município tem 
urgência e tem pressa em resolver um problema de abastecimento d"água, ele 
não pode im3ginar que crianças estejam morrendo de febre tifóide, que _as 
epidemias grassam naquela comunidade, e que a verminose se constituí num 
dos fatores de mortandade, ele não pode examinar e nem aquilata que aquele 
serviço de água, só ele, seria fundamental para melhorar as condições de saú
de e de vida daquela população. E às vezes, na sua insensibilidade, o técnico
burocrata, esse, ainda, é o pior, porque é aquele que estã no escalão abaixo -do 
tecnocrata; o tecnocrata é o mas ter, o tecnocrata ê. aquele que fez o curso de 
pós-graduação, o outro não tem secretária loura, nem secretáriã morer}a, mas 
deve ter um auxiliar ali para conduzir os papéis, esse resolve dízer, o técnico
burocrata ao tecnocrata; Hvamos converter em diligência". E aí converte em 
diligêndã o--pedido angustiado daquela comunidade, e ele não tem a sensibili
dade precisa para imaginar que quatro, cinco, seis milhões de cruzeiros, resol
veriam o problema fundamental daquela gente sofrida, doente e desgraçada, 
mas converte em diligência. - · -

E aí, Sr. Presidente, a caminhada de volta é mais longa do que a de vin
da. Queria analisar isto, pó?que é a vivência de um hOm_e_in que passoU pods· 
to. Nós, políticos, temos muitos defeitoS e defeitos os temos, porque sOmos 
humanos, passamos pelo crivo da análise e da escolha popula-r,- nós-Sabemos 
que o nosso comportamento, o meu, hoje à noite, será julgado, quando o ho~ 

mem ouvir a Hora do Brasil ou, porventura amanhã, ler algum pequenino no
ticiário lá na terceira, quarta ou quinta página, desta análise da realidade da 
Federação bra:;ileira. 

O Sr. Moacyr Da/la - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LO MANTO JÚNIOR - Com prazer. 

-o Sr. Moacyr Dalla - Senador Lomanto Júnior, V. Ex• tem razão e 
quero lamentar, mas lamentar profundamente, de esta Casa, hoje, não estar 
cheia.~ de suma importância o discurso de V. Ex• e a oportunidade- V. Ex• 
vai-me permitir discordar- seria quando estivessem presentes os 67 Senado
res. Discurso bom, discurso que pega na raiz. V. Ex• defende uma prelimimir, 
jâ debatida váriãs e reiteradas vezes com colegas nossos. Depois de toda essa 
via crucis, v-em õ Senado e desfigura a câmara de vereadores, desfigura o pre
feito, desfigura as Assembléias Legislativas, desfigura o Gov-ernãdor de Esta
do e _aniquila com aquilo que o homem do interior, o prefeit9, quer dar de 
melhor à sua comunidade. V. Ex• tem razão. Discurso bom, repito, deveria 
ser reproduzido para que nossos pares ouvissem, porque nós, que fazemos 
política por amor, que temos como ideal o de servir as nossas comunidades e 
devolver em forma--de beneficio_s os votos que recebemos, quando vamos 
bUscá-los nos períodos eleitorais, vemos que V. Ex• fala com uma precisão 
maravilhosa p3ra termos ainda a sensibilidade de, pelo menos, resguardar, ou 
melhor, respeitar a autonomia municípal. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR - Muito obrigado, Senador, muito obri
gado. Este discurso deveria mesmo ser reproduzido, não porque ele seja bom 

-. ·~· 

O Sr. Bernardino Viana - Senador Lomanto, depois eu gostaria de dar 
um aparte a V. Ex• 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Darei, com o maior prazer- mas por
que são palavras sofridas de um homem que viveu todos esses degraus, todos 
os momentos da vida política. Sou um homem que me considero político pro
fissionaL PolíticO profissional naquela definição memorável de Octávio Man. 
gabeira, quando lhe perguntaram: uQual a sua profissão, Dr. Mangabeira? E 
ele respondeu: 

~·-Político: perteOço à família dos desgraçados, dos injustiça
dos, dos que se submetem diariamente às injustiças e, mais do que 
isso, dos que_ expõem a sua dignidade e até a sua honra ao pelouri
nho da maledicência pública." 

Esta lição eu recebi do grande mestre que tenho a honra de ter sido um 
dos seus mais modestos discípulos. Sou um homem, Sr. Presidente, que não 
tenho a vergonha de dizer: comecei ricO, na -Vida pública, hoje empobreço na 
vida públicit. A cada ano, Sr. Presídente, que participO da declaração do meu 
Imposto de Renda verifico que a política me enriqueceu de ideais, me enri
queceu no amor à causa pública, me enriqueceu no estudo profundo das cau
sas do povo, mas me empobreceu financeiramente~ e IsSii traz para mln1 um
motivo de orgulho. Não- hâ, desculpem a modéstia- neste. País, um homem 
que te-rihã.- õ-currícuJo-POiiiiCo que eti-timfio, hoje; uns têm maior, mas ne
nhum deles passou, nenhum deles veio do primeiro degrau até chegar ao últi
mo1 que é o Seriado da República, pari passu, vívendo e sentindo, trabalhan
do e sofrendo. 

Sou um político profissional porque se património ffiaior nãO -vou deixar 
para os meus filhos, a el~ _digo, nos conselhos diuturnos que lhes dou: ~ pa
trimõÕio material a traça destrói, a f61-miga come, os vendavais arrasam, mas 
o patrimônio móral que lhes vou deixar, esse, vai-lhe~ servir pela vida afora, 
de motivo de orgulho, de ter tido um pai que, começando a vida pública, mal 
adquiria sua maioridade civil tombou, e Deus há de me dar essa grande satis
fação, tombou, ou numa tribuna ou no exercfcio _de um mandato, seja ele de 
Senador di:l_República seja, ele de Vereador, na minha terra p.atal. 

Qu.~ro rnorrer._a~sim __ se alg~~m_ me pergunta_sse, Sr. Presidente, quais os 
caminhos que eu trilharia, se retornasse aos primórdios da minha vida públi
ca, eu responderia que os mesmos que _eu trilhei ilté aqui. Foram caminhos 
duros_,_ Ninguém me touxe nada na bandeja. Não tive patrão politico, c fui, 
sem dúvida alguma, o primeiro prefeito que rompeu com as oligarquias de 
sua. terra. Fui o primeiro gõvernãdor, aos 37 anos de idade, que arrostou c~
raj(lsamel}te-é erl_frintõu êieriodadaÍn~nte, e -foi a primeira ruptura oiigárquica · 
do meu Estado, a minha eleição pelo povo. 

Portanto, Sr .. Senador-Moacyi- baila, v_. Ex', n.a sUa generosidade, classi
fic<:t de bo111 o meu ·pronunciamento. Eu direi que não é bom, mas ele é arran
cado de dentro de mim, fruto de uma experiêrlcia-de um homem que tem vivi
do intensamente a vida brasileira, dos anos de 1946 para cá. Por isso é que eU 
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não compreendo, por isSo é _que lutei para que esta Casa criasse uma comis
são de municípios e ela se constituísse no foro de debates, na sentinela vigilan
te em defesa desses quase qUatro mil enjeitados da Federação brasileíra. 

Obrigado, Senador Moacyr Dalla, mas vou conceder o aparte ao Sena
dor Bernardino Viana, de um Estado sofiido, mais sofrido do que o meu, e 
por certo darã sua contribuição nesta tarde assim um tanto melancólica, 
como melancolicamente, sem dúvida alguma, vive o muniCípio em nosso 
País. 

OSr._Bernardino Viana- Muito obrigado, nobre Senador Lomanto Jú
nior. Eu queria.dizer, de princípio, que V. Ex• jã discorreu sobre os aspectos 
sociais e administrativos dos empréstimos qtie OS municípios pleiteam àS ins
titlflÇõeStiriãríceiras-do País e do exterior. Eu queriã lembrar que geralmente 
a comunidade elege uma obra em seu município, e quando o custo dessa obra 
ultrapassa as possibilidades do orçamento anual, então, ele procura pleitear 
um empréstimo para realizar a obra e amortizar o valor da obra em vários 
anos. Como V. Ex• disse, começa pelo projeto; elaborado o projeto ele vai à 
Câmara tfe Vereadores, ou então à Assembléia Legislativa. Apreciada a pro
posta, ef a~ vai" ao banco financiador, geralmente um agente financeiro porque 
é um banco estadual ou então a Caixa Econômica, SucurSal da Caixa Econô
mica- Federal. Consultado o órgão finarici3d0i, ele diz que eStá-de acordo. 
Depois ela vai ao Banco Central, ao Ministêrió da Fazenda, ao Conselho 
Monetário Nacional, à Presidência da República, e finalmente ao Senado Fe
deral. O_Senado Federal aprova, ela volta à Presidência da República, ao Mi
nistério da Fazenda e ao banco financiador. Esses são os aspectos administra
tivos. Vejamos, agora, os aspectos jurídicos. Os aSpectOs JUrídicos .referem-se 
a dois incisoS da Constituição Federal: o Inciso IV do art. 42, que trata dos 
empréstimoS externos. Aí a COnstituição- fala em autorização: .. 

O SR. LO MANTO JúNIOR - Chegarei até lâ, nobre Senador. 

O Sr; Bernardino Viana - ... e o Inciso VI do mesmo art. 42, que fala de 
fixar, por proPosta- do -Preisideiüe da RePública,- OS limites globais dos em
préstimos dos Estados e Municípios. Então, esses limites globais foram fixa
dos na Resolução n• 62/75. Quando o empréstimo não ultrapassa aqueles va
lores fixados na Resolução n' 62(75, é que são encaminhados ao Senado Fe
deral. Se ele atinge apenas 70% da receita, não Verri aqti.1. Agora -mesmo iSto 
está acontecendo com as emissões de títulos da dívida pública que não ultra
passam o valor de 70%, por isso não estão vindo aqui. E os empréstimos que 
são considerados extralimites, que o Senado resolveu incluir neSsas autorí
zações, independentemente de valor, ... 

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Numa triste-hora. 

O Sr. Bernardino Vianti- .-.. que são os empréstimos-relacionados com o 
BNH, o FDU e o FAS. Pois bem, se esses empréstimos não fossem vincula
dos a g-arantias reais ou vinculados à receita do.s Estacio~ e M_l.!n_icípios, fre
qüentemente ao Fundo de Participação, seria justo-que aqui viessem para se
rem apreciados e acompanhados o endividamento desses Estados e Municí
pios. Mas se eles estão vinculados à garantia real, não sei porque eles vêm 
aqui, quebrando, inclusive, como V. Ex• muito bem disse, a autonomia dos 
Estados e Municípios. Diante- desses esclarecimentos, nobre Senador, quero 
congratular-me com V. Ex• pelo excelente e magnífico discurso que faz neSta 
tarde, discurso de uma inspiraÇão profUnda que toca sensivelmente o co_ração 
e a consciência de todos nós. Muito obrigado. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR -O aparte de V. Ex• é ornais um clamor 
que se faz nesta Casa,-para que ela retorne ao bom senso. 

Ora, Sr. Presidente, aceito que os empréstirriOS-extCrnoS passem pelo cri
vo do Senado, porque eles envolvem a própria estabilidade econômica e a so
berania do País, porque são empréstirrios que vão ser tomados no Exterior, e 
o Senado precisa tomar conhecimento desses empréstinioS-, a fim de que não 
cresçam assustadoramente. 

Mas, Sr. Presidente, o empréstimo inte-rno, dos municípíõs-ii.ãovaicres
cer assustadoramente coisa ·alguma. O -que cres-ce assU.Süi.doramente são os 
empréstiriios às multinacionais, e que 'figuram cOmo débito real e que, real
mente, debilitam a própria Soberania brasileira. São os das empresas conces
sionárias do serviço público; estas sim tomam eiriprêstirrios astrõnôrriicOs. Se 
analisarmos a dívida externa brasileira, é uma gota d'água aquilo que fof para 
o município, ou mesmo o que foi para as Unidades Federadas. 

Cada dia me convenço mais. Não-tenho gosto pelo Legislativo'. Confesso 
a V. Ex• que não tenho maiOr entuSiasmá pela tribuna parlamentar. Já disse 
ali, daquela tribuna que tenho fascínio pela tribuna popular; intimida-me a 
tribuna parlamentar. Gosto, sinto-me feliz quando estou numa tribuna aca-

dêmlc3, falando aos jovens, transmitindo minha mensagem, minha pálida 
mensagem. 

Não tenho miior-entusiasmo pelo Legislativo. E cada dia que passa eSse 
entusiasmo Se arrefece, por Ver a morosidade, a morOsidade do Legislativo~ 
que só é suplantada pela indiferença da tecnocracia. Somente esta suplanta a 
nossa morosidade. 

Também é evidente que precisamos modificar o nosso comportamento.
Eu tenho o maior respeito pelo Poder Legislativo. Se nele não realizo meus 
sonhos políticos, a ele tributo uma veneração, porque sofre o Poder Legislati
vo críticas de todos os ladOs. Não temos os meios de comunicação de que dis
põe o outro poder, o Poder ExecutiVO: 

Vá ver que o clamor desta tarde, a unanimidade que tivemos aqui, pouca 
gente vai ter conhecimento. Se fosse uma providência do Ministérío do Inte
rior, a Empresa Brasileira de Notícias, no outro dia, espargia nas primeiras 
páginas dos joriuiis-. Mas-i!SüimoS- com ãquelê ditado: "Água mole em pedra 
dura, tanto bate até que fura." 

Enquanto eu aqui estiver pela vontade do povo, mesmo não tendo entu
siasmo - cada um tem a sua predileção -cumprirei o mandato, superando 
minha timidez, vencendo minhas Iimitações,-pãra proclamar, eu diria mesmo, 
para Clamar em favor desses municípíos que são os filhos enjeitados da Fede
ração. 

O Sr. Henrique Santil/o - Pêrmite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOMANTO JÚNIOR -Analisarei agora, rapidamente, os eni-
présfim-Os estaduã.is. -

O Sr. Henrique Santillo- Ainda no municipal, eminente Senador. Só 
rapidamerite. -

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Com muito prazer. 

O Sr. Henrique Santillo- Também clamo com V. Ex• pelos quatro mi! 
municípios -brasíleiros, fHh6s enjeitados da Federilção. Concluímos n6s; e V. 
Ex• muito bem no seu discurso que deveria competir à Câmara de Vereadores 
a autóiiZaÇâO final Para contfã.taÇàO de' bffiprêstimos a qualquer município~A -
legislação, no entanto, nãO estabelece assim. A Constituição do País estabfJe-
ce que ao Senado compete autorizar. 

O Sr. Bernardino Viana --Os empréstimos externos. 

O Sr. Henrique Santi!io - Não, essa é uma interpretação do eminente 
Se'nador "IJ6rnardíno Viana. M-3.s, na verdade, o inCiso VI Que estabelece a fi
xação do montante da dívida dos municípios e do_s Estados, na verdade, tam
bêm, joga para o Senado a responsabilidade para o montante total da dívida. 
Toda a vez que se faz um novo contrato de empréstimo aumenta-se, amplia
se a dívida consolidada do Estado e do Município e, portanto, cabe ao Sena
do estabelecer o m_ontaQ.te. Qf!3,tO transfere ao Senado federal uma grande 
responsabilidade, uma enorme responsabilidade, sobretudo, levando-se em 
conta, que ele não tem uma 'estrutúrii 'càpai de averiguar in loco as verdadei
ras necessidades dos municípios e dos Estados. E, mais ainda, por não poder 
o Senado, postúiOnTI.ente, quer do -ponto de--vista jUrídico, quer do ponto de 
vista estrutural, fiscalizar a aplicação dos empréstimos contraídos, Então, 
quand-o digo a V. Ex• que estou de Pterio acordo com a transferência para a 
corripetência d-as Câmaras de Vereadores a autOrização para os empréstimos 
internos às prefeituras, é pOr isso, ê pa"ra retirar do Senado Federal essa res
pOil.Sabilidade que ele não tem como fiscalizar a sUa aplicaçãO correta. Quan
to aos empréstimOS ao-s EStadoS, sobretudo os externos, ê bem possível que 
tenhamos, nós dois, opiniões diferentes. Posteriormente, -estarei também ana
lisando, segun~~- as palavras de V. Ex•, essa questão. Mas, quanto aos em
préstimos internos aos municípios, estoU de pleno acordo: o Senado Federa! 
precisa abdicar disso. Mas, cofio? Alterando a Constituição! E alterando a 
ConstituiÇão apenas nesse ponto, nãO. Alterando a ConstituiçãO em todos 
aqueles pontos que estabelecem a excessiva centralização de poder neste País. 

O SR.LOMANTO JÚNIOR- Agradeço ao nobre Senador Henrique 
Santillo ... 

O Sl. Bernardino Viana- Mas, nobre Senador Lomanto Júnior, os em
préstimos internos que estão dentro dos limites globais fixados na Resolução 
n'i' 62/75 não vêm ao -Senado~ Só os ci,ue estiverem fora desse-limite. · 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- O que estli errado. O erro estâ na essên
cia, Sr. Senador. Ou há autonomia ou ilão há autonomia. E como V. Ex• 
pode escrever que os municípios são atitônomos, no que tange aos seus inte
resses peculiaies? Fof sáhro o Ieiisl3.dor que assim procedeu. A ConstituiÇãO 
que definiu os limires da autonomia com mais segurança foi a Constituição de 
1946, porque a ConstituiÇão de 1891 jâ trazi3. configurada no seu texto auto-
nomia municipal. -
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Mas os constituintes de 1946, tendo _à _frente a figura admirãvel, cujo 
nome eu pronuncio com respeito nesta Casa, nesta tarde, do meu conteiTâneo 
Aliomar Baleeiro. 

Ali ornar Baleeiro e tantos nutras lutaram para que esta autonomia ficas
se configurada no texto constitucíonal e não fosse apenas uma-letra ·morta, e 
definíu os termos da autonomia. A ConstitUição- de _1_967 reProdUZiu na sua 
inteireza o qtie assegurava a CàfLSiituição de 1946. Se a COnstituição que está 
vigindo, se ela põe limitações-à autonomia municipal, está Violentando à pró-, 
pria configur3ção- geográfica deste imenso-continente. Quem pode adminis
trar de Brasília munidpios que estão localizados a milhares de quilômetros de 
distância? Comunídades que nenhum tecnocrata oUviu falar nem mesmo leu 
no mapa do Brasil! Nós, que somos obrigados pelo dever de ofído, ao menos, 
sabemos onde fica o mais distante município do Rio Grande do Sul, ou onde 
fica o mais distante município do extremo-Norte do País. Então, a autonomia 
precisa ser respeitada e salvaguardada. Se somos uma República Federativa, 
e se os Estados têm assegurada a sua autonomia se _se co_nstilüi, -através do 
voto popular, uma assembléia legislativa com poderes para legislar sobre a 
vida do Estado, os governadores não são eleitos, mas serão, como fé em 
Deus, de agora em diante, eleitos pelo povo. E terão, sem dúvida alguma, 
muito mais autoridade para reclamar que essa Federação não contin_u_e __ a ser 
uma mentira, um engodo, uma fantasia, numa República que se tornou a 
mais unitária de fõdas as Repúblicas. 

Nós, Senadores, temos responsabilidade, porque representamos direta
mente os nossos Estados, temos a grave responsabilidade de corrigir essas dis
torções. O que está ocorre.ndo_ aqui no Senado, é algo que não nos enaltece, é 
algo que não nos enobrece, é algo que faz com que tenhamos que prestar coU
tas amanhã em praça-pública, a essas comunidades prejudicadas, da Fede
ração, a essas unidades violentadas naquilo que é o prinCipio fundamenta! da 
sua existência: a stia _ai.Iton-omià:---

Disse bem o nobre Senador Bernardino Viana que os empréstimos exter
nos envolvem uma série de precauções, inclusive no que tange a nossa dívida 
externa. Mas eu jâ disse que eles representam uma gota d'água-se consíderar
mos os polpudos empréstimos que abiscoitam as multinacionais. 

Mas, meus amigos, prosseguirei para fazer, mais uma vez; um apelo: se o 
Senado está cometendo este erro inexplicâvei e injuStificado, ao menos, que 
aprove esses projetas que aí estão. Tenho divergêncíãs profundas no meu Es
tado e, talvez, hoje, divergências incontornáveis. Semana passada, recebi três 
mensagens, duas das quais referiam-se a -einpréslimó"s para Prefeitura de Sal
vador, Prefeitura onde está um delegado do Governador com quem estou em 
divergêiiCia fr-Ontal e talvez in'l:ontornâvel. Pois bem, designado para relatar 
na Corrüssão de Economia,·naquela hora, não me dom~nou, não me assaltou 
a divergência incontornável em que me encontro. Pensei-no Bairro da Liber
dade, pensei na pobreza dos Alagados, perisei no sofrlmerifO dos homens qUe 
moram na periferia de minha Capital e não tive a menor dúvida ou constran
gime!).tO em dar o meu parecer favofável e de avocar, logo em seguida, como 
Relator da Comissão dos MunicíPios, Para que- tramitaSse com a maior rapi
dez. 

-Sei que tem um empréstirrio do Estado. Acima das minhas divergênCias 
pessoais, está o interesse do Estado, e talvez seja esta a causa de ser um ho
mem vitorioso na vida pública. Não conheço dois sabores:_ o da derrota nem 
o da nomeação. Todos os mandatos, todas as posições, quer na vida pública 
ou quer na vida priv~da, eu as _ob_tiv~ através do voto secreto do povo. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou votar o empréstimo do 
meu Estado, sopitando as minhas divergências, arriSCãndo-me até a que e!e 
não se dirija" para os objetivos a qUe desejo. Qual é este? O benefício popu!ar, 
a melhoria da comunidade. Mas a culpa não será minha se isto, amanhã, não 
ocorrer. Eu cumpri o meu dever como legislador. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Permite V. Ex•? 

O SR. LO MANTO JÚNIOR - Pois não! 

OSR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nobre Senador, V. Ex• nos 
deleita e honra a Casa, com o seu oportuno discurso. É com tristeza que co
munico a V. Ex• que já decorreu uma hora que V. Ex• está na tribuna. Mas, 
tenho a certeza de que a Casa será ãinda tolerant~ para com V. Ex• 

O SR. LO MANTO JÚNIOR - Farei o possível, Sr. Presidente, para 
f!:ão ser prolixo. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Tenho a certeza de que a 
Casa serã tolerante com V. Ex•, e, mais, uma vez, digo: V. Ex~ nos deleita e 
honra a Casa, com seu oportuno discurso. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Eu recebi aqui uma mensagem de V. 
Ex• Foi, talvez, das mais caras, das mais carinhosas, porque não dizer, das 
mais inspiradoras, que eu tenha recebido talvez neste ano e vou fazer o possí
vel para não tomar mais o precioso tempo desta Casa. 

O meu clamor fica aqui, talvez até nas quatro paredes ou nas paredes re
dondas: o'u neste teta li rido que está eÕcimando nossas cabeças, talvez, estas 
palavras tenham sido como aquela passagem admirável do Evangelho, do ho
mem que não teve precaução e construiu a sua casa sobre a areia. Vierãiri os 
ventos, os vendavais bateram sobre a casa e ela foi destruída. Quero que essas 
palavr~-~. que naturalmente não podem chegar e não chegarão aos mais dis
tantes rincões da minha terra, que possa escutar o pequenino município que 
está angustiado, esperando o seu empréstiino para resolver os seus proble
mas, que, ao menos, Deus me aj~~e. que o exercício do meu mandato no Se
nado não seja como o discurso desta tarde: palavras ao vento, nem ao vento, 
porque o vento não bate no interior desta Casa; pafavras à brisa do ar condi
cionado, pa:tavfas- ao teta todo iluminado. Mas quero que o exercfcio do meu 
mandato, no Senado da República, seja como aquele homem precavido que 
construiu a sua casa sobre pedra. Vieram os ventos, bateram as chuvas, os 
vendavais e a intempérias e as casa continuou sólida. 

Assim, Sr. Presidente, enquanto eu aqui permanecer, continuarei nesta 
mesma luta, porque tenho inspiração de alguém, de alguém que tem sidu a 
fonte perene da miriha vida. Tenho, Senhor Presidente, a inspüação do povo. 

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

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DE MUNICfPIOS 
Quarta Reunião, realizada no dia 15 de abril de 1982 

Às onze horas do dia quinze de abril de mil novecentos_ e oitenta e dois, 
na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência: -do 
Senhor Senador Lomanto Júnior, Presidente, reúne-se a Comissão de Mu
nicípios, com a presenÇa dos Senhores Senadores TarSo Outra, LuT:i-Fernan
do Freire, Almir Pinto, Aderbal Jurema, Raimundo Parente, Affonso Ca
margo, Lenoir Vargas, Moacyr Dalla, Benedito Canelas,_ Alberto Silvã e GaS
tão Müller. 

Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Senhores Senadores 
Amaral Furlan, Amaral Peixoto, Vicente Vuolo, José Richa, Orestes Quércia, 
Lázaro Barboza, Agenor Maria, Mendes Canaie e Evelásio Vieira. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos_ e dispensa a leitura da Ata da Reunião ai1terioi que é dada como apro
vada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias conStantes da pauta e são 
relatados os Projetas de Resoluç_ão apresentados pela Comissão_ de Econo
mia, às seguintes Mensagens Presidenciais: 1) Mensagem n9 31_4, de 1981, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPre
feitura Municipal de Patu (RN) a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 12.458.000,00 (doze milhões, quatrocentos e cinqilerita e oito mil cruzei-

ros). Relator: Senador Raimundo Parente .. Parecer: favorável. Aprovado por 
unanimidade. 2) Mensagem n• 315, de 1981, do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazellda, para que seja a·utorizada a Prefeitura Municipal de 
Santana do Matos (RN) a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 10.077.000,00 (dez milhões, setenta e sete mil cruzeiros). Relator: Sena
dor Raimundo Parente. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 3) 
Mensagem n9 349, de 1981, do Senhor Presidente da República submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para qu_e seja autorizada a Prefeitura Municipal de Alexânia (00) a contratar 
operaÇão de crédito no valor de Cr$ 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e se· 
tenta e nove mil cruzeiros). Relator: Sen;:tdor Almir Pinto. Parecer: favorável. 
Aprovado por unanimidade. 4) Mensagem n9 358~ de 1981, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Burifi Alegre (GO) a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 10.692-000,00 (dez milhões, seiscentQs e noventa e dois mil cruzeiros). 
Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorável. Aprovado por unanimida
de. 5) Mensagem n• 367, de 1981, do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizada a Prefeítura Municipal de Goiatuba (GO) a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 13.487.800,00 (treze milhões, 
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quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos cruzeiros). Relator: Senador Le
noir Vargas. Parecer: favorãvel. Aprovado por unanimidade. 6) Mensagem nq 
381, 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 Rio Grande do Piauí (PI) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e 
dezenove mil cruzeiros). Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favo
rãvel. Aprovado por unanimidade. 7) Mensagem n' 395, de 1982, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, pro
posta do Senhor MiniStro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Araguaína (GO) a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 159.63R.841,00 (cento e cinqUenta e nove milhões seiscentos e trinta e 
oito niil, oitocentos e quarenta e um cruzeirOs). Relator: Senador Raimundo 
Parente. Parecer: favorãvel. Aprovado por unanimidade. 8) Mensagem n9 
396;-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 Itapira (SP) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 29.745.360,00 (vinte e nove milhões, setecentos e qua
renta e "Cinco mil, trezentos e sessenta cruteiros}. Relator: Senador Tarso Du
tra. Parecer. favorâvel. Aprovado por unanimidade. 9) Mensagem n9 397, de 
1982, do senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do "Sena
do Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autoriza
da a Prefeitura Municipal de ltuiutaba (MG) a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, qua
trocentos e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta cruzeiros). Relator: Sena
dor Raimundo Parente. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. lO) 
Mensagem n9 403, de 198"1, do Senhor Presidente_d.i República, subme~endo 
à aprovação do Senado Federal, propoSta dO Senhor Ministto da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura MuniciPal de Patu (RN) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 9.691.100,00 (nove -milhões, 'seiscentos e 
noventa e um mil e cem cruzeiros). Relator: Senador Raimundo Parente. Pa
recer: favorâvel. Aprovado por unanimiâ8.de. ll)-Mensagem n9 371, de 1981, 
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral proposta do Senhor MinistrO da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Munídfiãl de Janduís (RN) a contratar operaç:ão de crédito nova
lor de Cr$ 3.179.000,00 (três milhões, cento e setenta e nove mil cruzeiros). 
Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorâvel. Aprovado por una
nimidade. 12) Mensagem n9 401, de 198_1, do Senhor Presidente dã. República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor MiniStro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura rvfunicipal de Olho D'Água 
dos Borges (RN) a contratar operação de crédito no valor_ de 
Cr$ 4.391.200,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil e duzentos 
cruzeiros). Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável. Aprova
do por unanimidade. 13) Mensagem n9 360, 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 Ca
raí (MG) a contratar operação-de crédito no valor de CrS 43.378.650,00 (qua· 
renta e três milhões, trezentos e setenta e oito rri11, seiscentos e cinqüenta cru
zeiros). Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável. 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 apro
vada serâ assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

5• Reunião (Ordinária), realizada em 17 de março de 1982 

Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de marçO de mil nove
centos e oitenta e dois, na Sala de reuniões da Comis_são, na Ala: Senador Ale
xandre Costa, no Anexo das Comissões, sob a Presidência do Sr. Senador 
Aloysio Chaves, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, 
com a presença dos Srs. Senadores Aderbal Jurema, Amaral Furlan, Moacyr 
Dalla, Raimundo Parente, Bernardino Vianã, Dirceu Cardoso, Franco Moo
toro, Leite Chaves e José Fragelli. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Lenoir 
Vargas, Murilo Badaró, Orestes Quércia e Tancredo Neves. 

Em substituição aos Srs. Senadores Lenoir Vargas e Murilo Badaró, do 
PDS, comparecem os Srs. Senadores João Calmon e Almir Piil.to. 

COinpareC"em rriais -ás Sll-pleiltCS Martins Filho e JOsê Lins, do PDS e o 
Sr. Senador Lázaro Barboza, do PMDB. 

Havendo número regimerital, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada como aprova
da. 

Em seguida, o Sr. Presidente faz a leitura de expediente recebido na Me
sa, em que o Sr. Senador Nilo Coelho, Líder do PDS, tendo em vista o desli
gamento do Sr. Senador Hugo Ramos, do PDS, o qual era membro titular da 
Comissão de Constifuição e Justiça, indica para substituí-lo o Sr. Seriãdor 
Aderbal Jurema. Prosseguíndo, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Se
nador Dirceu CardOSo-, o- cjual elogia a atuaçào do Sr. Senador Hugo Ramos 
e declara ter o ilustre parlamentar enriquecido os Anais da Comissão com os 
seus votos, pareceres e estudos, oportunidade em que ressalta a valorosa con~ 
tri_bulção do Sr. Senador Aderbal Jurema. O Sr. Presidente solidariza-se com 
o seu pronunciamento e enaltece o brilhante trabalho prestado pelo Sr. Sena
dor Hugo Ramos à Comis-são. 

Em seguida, o Sr. Presidente anuncia que a reunião passarâ a ser em ca
ráter secreto, para apreciação da Mensagem n9 23, de 1982, do Sr. Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal o nome do Dr,. 
Alfredo Buzaid para exercer O cargo" de Ministro do _Supremo Tribunal Fede
ral, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Carlos Fulgêncio da 
CUnha PeixOiõ, solicitando à secretaria 'que tome ãs Providências neceSsárias. 

TOYiláda pública a reunião, o Sr. Presidente dá continuidade aos traba
lhos e concede a palavra ao Sr. Sen:ad6r Difceu Cardoso, o qual elogia a 
atuação do Sr. Pr~jdente da _Co~issão, pela forma magnífica e serena com 
<iUe conduziu a reunião, que apreciou a Mensagem Presidencial. 

Passa-se ao item 2 da pauta e o Sr. Presidente anuncia a apreciação do 
Projeto de Resolução da Comissão de Economia, a Mensagem n9 407, de 
1981, do Sf. Presidente d8 República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPre
feitura Municipal de TOcantinópoiis (GO) -a contratar operação de crédito rio 
valor de Cr$ 67.767.700,00. Antes, porém, de conceder a palavra ao relator da 
proposição, o Sr. Presidente lembra aos Srs. Senadores presentes que a Co
missão só- se manífeste quanto ao aSpecto constitucionar e jurídico dos proje
tas ali apresentados e, quanto ao mérito e outras implicações de natureza 
política a competência da decisão cabe ao Plenário do Senado Federal. Em 
seguida, concede a palavra ao Sr. Senador Bernardino Viana, o qual, sobre o 
projeto em exame, como relator, pronuncia-se favoravelmente, visto inCxisti
rem óbices contra sua tramitação, por constitucio"nal e jurídico. Em seguida, é 
colocado em discussão o parecer e o Sr. Presidente concede, a pedido, vistas 
ao Sr. Senad9r Dirceu Cardoso. Dando continuidade, o Sr. Presidente anun
cia o--iterri 3 da pauta, nele constando o Projeto de Resolução da Comissão de 
Economia, a Mensagem n9 381, de 1981, do Sr. Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Piauí 
(PI) a contratar opúação de créditO no valor cte Cr$ 3.619.000,00. O Sr. Presi
dente concede a palavra ao Relator do Projeto, o Sr. Senador Bernardino 
Viana o qual, por inexistirem óbices contra a tramitação normal do projeto 
dá o seu parecer fav9rável por constitucional e jurídico. Em discu_ssão o pare
cer, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Dirceu Cardoso, o qual 
tece ligeiros comentários sobre o Projeto e o Sr. Senador José Fragelli, em 
aparte, declara que o autorizado não atenderâ às suas finalidades visto que a 
imj>ortâncía menciáOaâa é-claramente inSuficiente para a construção de esco
las rurais podendo, no máximo, construir e equip-ar uma única escola rural. 
Encerrada a discussão. o Sr. Presidente procede à votação. O parecer é apro
vado votando com restrições os Srs. Senadores franco Montoro e _Dirceu 
Cardoso. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente passa ao item 4 da Pauta, Projeto de Re
solução da Comissão de Ec_onomia à Mensagem n9 349, de 1981, do Sr. Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do 
Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Alexânia (GO) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 7.279.000,00. 
Concede a palavra ao Sr. Senador Moacyr Dalla, Relator da matéria o qual 
declara que, por inexistirem óbices contra a sua tramitação, seu parecer é fa,.; 
vorável, por constitucional e jurídica. O Sr ~-Senador Dirceu Cardoso pede a 
palavra, que lhe é concedida pelo Sr. Presidente e tece comentários sobre os 
objetivos do Projeto, quais sejam a construção de galerias pluviais no municí
pio. Encerrada a discussão do Parecer, procede-se à sua votação, sendo o 
mesmo aprovado. vencido o Sr. Senador Dirceu Cardoso. Para declaração de 
voto, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Franco Montoro o 
qual solicita ao Sr. Presidente que, neste caso, como nos demais, seja ele dis
pensado de novas declarações, sendo que seu voto é com restrições. 

o· sr. Presidente decfara entãO estar encerrada a discussão e·que o Proje
to encontra-se devidamente aprovado. 

Dando prosseguimento, o Sr. Presidente anuncia o item 5 da Pauta, Pro
jeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n' 358, de 1981, do 
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Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorfzada_a Prefeitura 
Municipal de Buriti Alegre (GO) a contratar operação de crêdito no valor de 
Cr$ 10.692.000,00. 

O Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Moacyr Dalla, Rela
tor da matéria, o qual declara que por inexiStirem óbices contra a sua tra~í
tação, sendo a mesma constitucional e jurídica, seu parecer é favorável: Em 
discussão o parecer, o Sr. Presidente concede a palavra a~- Sr._Senador D1rceu 
Cardoso, que cita o carâter extralímite da operação e declara crer que, juridi
camente, a proposição Ofende a lei. 

O Sr. Senador Aderbal Jurema tece-ligeiros comentários sObre -a cidade 
de Buriti Alegre, a qual conhece e que já foi,_ inclusi~e, ~apitai~~ Est_a~-~-d~
Goiás. o--sr. senador Lázaro Barboza solicita aparte Para reS'saltar o desen
volviriiCnto da cidade. bem como do municípiO -do mesmo nome. Em seguida, 
o Sr. Senador Dirceu Cardoso pede um aparte e cítaõ "Velho Bufití Perdi
do'\ página gloriosa da literatura brasileira, de autoria do inesquecível Afon
so ArihOs. 

EriCCrrcida a discussãO, o Sr. Presidente coloca em votação o parecer, o 
qual é aprovado com voto v-encido do Sr.- Senador Dirceu Cardoso -e voto 
com restrições do Sr. Senador Franco Montoro. 

Em segUida, o Sr. Presidente dâ conhecimento à Comissão de_ expediente 
recebido e declara que é com profundo pesar que recebe a noticia do desliga
mento, da Comi:Ssi'i:o, do Sr. Senador Nelson Carneiro. O Sr. Presidente de
clara que as altas virtudes cívicas do ilustre Senador, a sua indiScutível com
petência· jurídica, a sua proclamada e .atestada experiência parlamentar de 
tantos anos na Câmara e no Senado, fizeram-no uma das figuras mais emi
nentes do Congresso Nacional. Lamenta o Sr. Presidente que, em virtude de 
injunções de caráter político, o ilustre colega se afaste da Comissãc:>. Conti
nuando, o Sr. Presidente declara que o Sr. Senador Nelson Carneiro foi sem
pre um elemento de ponderação, que procurou dar aos seus pareceres e opi
niões, aqui emitidos, um sólido lastro jurídico, alicerçado nesta regra de ouro 
fundamental ao exercício de qualquer atividade, que é o bom senso e, perante 
a ComissãO, um extraordinário senso jurídico. O Sr. Presidente comunica que 
a matéria i o depende de deliberação e por isso mesmo faz o registro e ?~~rmi
na à Secretaria que faça as anotações necessárias para que a relação dos 
membros da Comissão possa ficar atualizada. 

Em seguida concede a palavra ao Sr. Senador AúerbalJurema, o qual 
elogia o Sr. Senador Nelson Carneiro, pela sua conduta de parlamentar at~_n
to aos problemas nacionais, sem jamais se deixar tevar aos extremismos de 
qualquer espécie, mesmo Quando entrava em causa os seus próprios projetos, 
ressaltando ainda a sua lucidez jurídica, admirável, e que o mesmo serve de 
modelo para as futuras gerações que passarão por esta Casa. 

O Senador Franco Montoro, em seu nome e em nome da Bancada do seu 
Partido, o PMDB, consigna, na mesma linha da declaração apresentada pelo 
Sr. Presidente da Coinissão, que diz ter sido extrtiriafn.entC oportuna -e eleva
da, a homenagem que a Comíssão, seguramente por todos os seus membros, 
presta ao Sr. Senador Nelson Carneiro. -

Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senado~ Di~c~u 
Cardoso, o qual declara que, com a saída do Sr. Senador Nelson Carneiro, ã. 
Comissão sofre uma perda irreparável no nível cultUral dos seus membros. O 
Sr. SeOJador José Fragelli-associa-se às hõmenagens dos de_mais_c?~panh~ir?s 
que falaram sobre o Sr. Senador Nelson Carneiro, iriclusive à"s palavras pro
nunciadas pelo Sr. Presidente da Comissão lamentando, por sua vez, a saída 
do Sr. Senador Hugo Ramos e enaltecendo-o pela sua admirável culturajurí
dica. 

Em seguida, o Sr. Presidente declara que, dadas as suas condições de 
saúde, solicita permissão para transmitir a Presidência ao Sr. S_enador Ader
bal Jurema, o mais antigo membro da Comissão. 

Assume a Presidência o Sr: Senador Aderbal Jurema e concede a palavra 
ao Sr. SenadOr Moacyr Dalla mã.s, por nã-O h3.vef -riúiriero regimental a reu-
nião é enceriada. - - --

Nada mais havendo a tratar eu, Maria de Fátima Machado, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo 
Sr. Presidente. 

6' Reunião (Ordinária), realizada em 24 de março de 1982 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quarto de março de mil no
vecentos e oitenta e dois, na.Sala de Reuniões da ComissãO de COnstituíçãO e 
Justiça, com a presença dos Srs. Senadores Aderbal Jurema, Raimundo Pa~ 
rente, Bernardino Viana, Dirceu Cardoso, Franco Montoro, Tancredo Neves 
e José Fragelli. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores: Aloy
sio Chaves, Presidente, Moacy"r DaU3., Murilo Badaró, Amaral Furlan, Leite 
Chaves e Orestes Quércia. 

-Em substituição aos Srs. Senadores Aloysio Chaves, Moacyr Da lia, Mu
rilo Badaró e Amaral Furlan- comparecem os Srs. Senadores José Lins e Al-
mir l>irito, do PDS._ _ 

Havendo número reg-l"mental, o Sr. _Presidente decl_ara abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da Ata da reuniãO anterior, que é dada como· aprova-
da. - -- -

Em seguída, o Sr. Senador Lenoir Vargas, Pr~i?ente em exercício, dá 
início aos trabalhos da Comissão, cOlocando sob apreciação o item um da 
Pauta, o Projeto de Resolução da Comissão- de Economia à Mensagem n9 

367, de 1981, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Muriidpal de Goiatuba (GO) a conti'atar operação de crédito no 
valor de Cr$ 13.487.800,00. Em decorrência da ausência, justifiCada, do Rela
tor design-ado, Senador ~()~~yr -Q,a_ll~. _o_ Sr. Pres1dente redi_s~ribui o Projeto 
ao Sr. Sen~d0r Raimundo Parente, par~ relatar. O Relator oferece parecer fa
vorãvel, por coOstitUcioD3.I e jurídica a matéria qUe, uma vez c~ locada em dis
cussão, é aprovada, votando com restrições .o Sr. Senador Dtrceu Car_doso. 

Em seguida, o Sr~ Presidente anuncia o Item dois da Pauta, o Projeto de 
Resolução da Comissão de Econorriia à Mensagem n"' 371, de 1981, do Sr. 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal pro
posta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Mu~ 
nicipal de Janduís (RN) a contratar operação de crMito no valor _de Cr$ 
3.17-9.000,00~ Em decorrência da ausência, justificada, do Relator designado, 
Senador Moacyr Dalla, o Sr. Presidente redistrib~i o_Projeto ao Sr. Senador 
RaimUndo Parente, para relatar. OfereCendo parecer favorâvel à matéria, por 
constitucional e jurídica é a mesma colocada em discussão e aprovada, votan
do com restrições o Sr. senador Dírceu -Cardoso. o Sr. Presidente anuncia O_ 

item três da pauta, o Projeto de Resolução da ComissãO de Economia à Men
sagem nl' 395, de 1981, do Sr. Presidente da República, submetendo à apr~
vação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seJa 
autorizada a Prefeitura MuniCipal de Araguaína (GO) a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 159.638.841,00. Em decorrência da ausência do 
Relator designado, Senador Moacyr Dalla, o Sr. Presidente redistribui o Pro
jeto ao Sr, Senador Raimundo Parente, para relatar. O Sr. Relator apresenta 
parecer favorável, por constitucional e jurídica a matéria que, sendo colocada 
em discussão é aprovada, vencido o Sr. Senador Dirceu Cardoso. Dando con
tinuidade, o Sr. Presidente anuncia o item quatro da pauta, o Projeto de R~
solução da Comissão de Economia à Mensagem n9 401, de 1981, do Sr. Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do 
Sr. Ministro da Fazenda para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Olho D'Água dos Borges (RN), a contratar operação de crédito ~o v~lor de 
Cr$ 4.397 .200,00.-U Relator oferece parecer favorável, por constituciOnal e 
jurídica a matéria que, uma vez colocada em discussão, é aprovada, votando 
co·m restrições· o Sr. Senador Dirceu Cardoso. Em segUida, o _Sr. Senador 
anuncia o item cinco da pauta, o Projeto de Resolução da Comissão de Eco
nomia à Mensagem n~ 397,-de 1981, do Sr. Presidente da República, subme
teiido à aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ituiu~aba (MO) aA co?tra~ 
tar operação de crédito no valor de Cr$ 522.700.000,00. Em decorrenc1a da 
ausência, justificada, do relator designado, o Sr. Presidente redistribui o Pro
jeto ao Sr. SenadOr Tancredo Neves, para relatar, o qual apresenta pare~r 
favorável à matéria, poYCO-nSfitllcioilal e jurídica. Uma vez colocada em dis
cusSãO, é aprovada, votando com restrições o Sr. Senador Dirceu Card~so. 
Dando c-ontinuidade, o Sr. Presidente anuncia o item seís da pauta, o Projeto 
de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n• 360, de 1981, do Sr. 
Presidente da República submetendo à aprovação do Senado Federal propos
ta do Sr. Ministro da Fazenda para que seja autoriZada a Prefeitura Munici
pal de Caraí (MG) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
43.378.650,00. O Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senad_or Tancredo 
Neves, relator da matéria, o qual apresenta parecer favorável pela constitu
cionalidade e juridicidade do Projeto. Colocado em Q.iscussão, é aprovado, 
votando com restrições o Sr. Senador Dirceu Cardoso. Em seguida, o Sr. Pre
sidente anuncia o item sete da pauta, o Projeto de Resolução da Comissão de 
Economia à Mensagem n9 396, de 1981, do Sr. Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazen
da pata. que seja autorizada a Prefeitura Municipal de ltapira (S~), ~contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 29.745.360,00. Em decorrenc1a da au
sêilcia,jUstificada, do Relator designado, o Sr. Presidente redistribui o Proje-
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to_ ao Sr. Senador Bernardino Viana, para relatar, o qual oferece parecer fa
vorável, por constitucional e jurídica a matéria que, colocada em discussão é 
aprovada, votando com restrições o Sr.-senadOr Dirceu Cardoso. Prosseguin
do, o Sr. Presidente anuncia o item oito da pauta, o Projeto de Decreto Legis_
Iativo_ n9 022, de 1981, que "aprova o texto do Acordo para a Concessão de 
PrivilégiOs e Imunidades à Secretaria dO Comitê de Ação para o E~tabeleci
mento da Rede de Informação Tecnológfca Latiria-Americana- RITLA, as
sinado entre o Governo da República Federativa do_ Brasil e o Sistema 
Latino-AmericanO- SELA, em Caracas, a- 3 de revereiro de 1981." 

Em decorrênciã da ausência do Relator designado, Senador Orestes 
Quéidã, o Sr. Presidente redistribui o PrOJeto ·ao·srJ~;en'adOr_·.ô~r·ceu_carct~

so,_ para relatar, q~e apre~enta parecer favorâye! __ a~ m~a~ér~a:po:_ ~?~~t_itUci~_~al 
e jurídica a qual, coJocada em dlscussão, é ap~~-V~da. A s-eguí:~ <?_Sr_. -~!_esi_den_-. 
te anunCiã O iterri:n?~C da paUta, o:PrC?jet~:de}~-ei ·qo $en_ad~ n9_ 36~. de 19~1, 
que ··altera o Parágrafo único d_o ~f~igo_ 59 _e o_ an'êxO~·nt~ di Lei n9:~6.'~08, de 
21 -de-ma-io- de r9_8I e dá OUtraS proVidêil~iãs-. ~e 3Ut~tla;_dã-COITüss_ão_ DiretC?_
ra. Ccincederido a· palaVra. ao-Relator~ Senà~O~-B~r~ar~i_no Via~~! __ ? __ me~m~. 
oferece parecer fàvOráV~l ~- inatéria _por co'nStl~~~l?~~i: ê Jú~f?i§~~ · ~o_Ipcãda· 

· em discussão, QSr. ~residente concede vistãs ao Sr. ~e~ad?r Di~~~u Cãfdoso. 
Prosseguin99, o .$r._ Presl<j<:;_nte_ anuncia 9 

7

item -~~~t?~~~ _d~ J'~U.~a!.-<)~~foJeto 
de Lei do Seilado n9 258; de 1980, ~de·autô~~a ~{)Sr. S_enador ~~an~o _Monto~ 
ro, que "revoga o artigg_ 3 JK ga_CoilS:olidação -daS_ L~ls (tO Trãb~fh~. _qU:~_Timi
ta o número de aulas dadas pelo professor". O Sr. Seil~~o-~ A:dei'óal Ju~ema,
Relator da matéiia-; einite parecer fa'VOrâVêl Por consti~uciciilal_ejui'!~ic~-~ com 
a Emenda CCJ-01. Colocado em -diScusSãO~ é aprovaào o projeto, ven~_ido~ <?~ 
senadores JoSé F'ragi::lli e Jo'sé Lín-s~ VOtãrido ~om reStriçõ~S -o Sr. senado"I-
Dirceu Cardoso. _ 

Da'ndo continutâade aos trabãlhos, o Si'~ Piesidente anuncia b itení quin
ze da pauta, o Projeto de Leído Senado no 172, de 198!,d~aut()rÜt do Sr.S<>: 
nadar CUnha Líina; qú-e "diSpõe sobl-e a-não aplicação do requisito de limite 
de idade para a concessão de aposentadoria especial às categ<?ii~s que especi
fiCa". o Sr. Senador BernardinO Viana," relator_ dã inatéria, apresenta parecer 
pela prejudicialidade em decorrência da aprovação do Projeto de Lei do Se
nado n'? 5, de 1980, sobre assunto correlato. Colocado em discussão é aprova
do o parecer pela ComiSsão de CciriStituiÇão·e JUstiça. -- -

Entendendo não haver número regimental para continuidade dos traba
lhos, o Sr. Senador Lenoir Vargas, Presidente ei:n exercício, declar~ encerrada 
a sessão. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuníã'o,lavrando eu, Maria de: 
Fátima Machado, Assistente da Comissão, a preSente Ata que, lida e aprova
da, será assinada pelo Sr. Presidente. 

7• Reunião (ExtraOrdinária), realizada ein 24 de março de 1982 

Às dezessete horas do dia vinte e quatro de março de_ mil novecentos e oi
tenta e dois, na Sala de reuniões da_ ComissãO, na Afa stmad~:)r Ãlexandre 
Costa, no Anexo das COmissões, sob a P'residência do Sr. Senador Lenoir 
Vargas, Presidente em exercíCio, reúne-se a Comissão de ConstituJ_ção e Jus-: · 
tiça, com a presença dos Srs. Senadores Aderbal Jure_ma, Murilo Badaró, 
Raimundo Parente, Bernardino Viana, birceu Cardoso e José Fragelli. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Aloy
sio Chaves, Amaral Furlan, Moacyr Dalla, Franco Montoro, Leite Çhaves, 
Orestes Quércia e Tancredo Neves. 

Em substituição aos Srs. Senadores Amarai Furlan e Moacyr Dana, do 
PDS, comparecem os Srs. Senádoies Alinir Pinto e JoSé -Lins. Comparece 
mais o suplente Senador Lázaro Barboza, do PMDB. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os tra_ba
lhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprova
da. 

Em seguida, o Sr. Presidente faz a leitura de e~pe~iente recebido na Me
sa, em que o Sr. Primeiro-Secretário do Senado Federal comunica o decurso 
do prazo regimental, sem que houvesse sido atendida, de solicitação constan
te no Ofício SM-218, dirigido ao Ministério das Minas e Energia, sobre o 
Projeto ele Lei do Senado -n'? 1_45, de 1979, de autoria do Sr. Senador Itamar 
Franco, .. que dispõe sobre a localização, no território nacional, de usina que 
opere com reator nuclear e dá outras providências." O expediente é para os 
fins constantes no ãrt. 164, item II, § 29, do Regimento Interno. 

Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador ~~imu~~ 
do Parente, Relator do Projeto de Lei da Câmara no 01, de 1982, (n° 5.495-B, 
na Casa de Origem), que "autOriza a Criação de municípios no Território Fe
deral de Roraima e dá outras provídências", de iniciativa do Exffi9 Sr. Presi
dente da República. Sendo o único item constante da paUta, e após ouvido o 

parecer do Relator, favorável ao Projeto_ por oportuno e conveniente é" colo
cado em discussão e devidamente aprovado, vencido o Sr. Senador Dirceu 
Cardoso. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Maria de 
Fátima Machado, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprova
da, será assinada pelo Sr. Presidente. 

8• Reunião (Ordinária), realizada em 31 de março de 1982 

- Às nOve hor3s e trinta minutOs CfO -~Ü~ trúlta e um de nj.ãrço !:fe mil nove
c_~t?seo_!tenta e dpi~_. na ~ala de ~e_u~i~e(d~~~~ffi}~_?R,_~ô~~Alã S"eilad:or Ale-
x-ãrldre Costa, no AneXo daS Comissões, sõb-ã Presidêflcia do Sr. Senador 
Aderbal_ J~rema, _ Pre~ident~- e~ exerc.íci?_. reún-e-se a- CõrriisSã.O _de~- C?nSt1-_ 
tufÇã-o e Justiça, com ã. presença dos Srs~Senadores Bernardíno_ Viàfia, Dirceu 
Cardoso e Tancredo Neves. _ _ _ -

DeiXam de comparecer, por motivoju_stificado, os Sis. Sen~dà_re_s Aloy
s-io Chaves, Amaral Furlan, Raímüiidá ·parente, Murilo Badaró •.. ~~~cyr 
Dalla, Lenoir Vargas, Franco Mon~qro, Leíte_Çhayes, Orestes Quércia-_e~JoSé 

FragellL . . . . . .. . .. . . _ .. . . . . . ... .. .. 
Cútnpãrecem os suplentes, Senadore~ Almir Pinto e rvt:artins Filho,_ do 

PDS .. 
POr n.aO-haver númefo regimenial, o Sr. PreSidente convoca reunião em 

caráter extraordináriO, pala ô"mes'rriO dia;· às dezesseis &orãS -e trintá rriinutOs. 
Nada mais havendo a _tratar, eu, Maria de Fátima Machado, Assistente 

da COiníssão, lavrei a preiente_ Aia- que, líd~ e aprovada, se~á-~-~~!~a4_a p~!~ 
Sr: Presidente. ·- · · ·· · ------ ·- ---- · 

-- -- 9~- Reunião (Extraordinária), realizada em 31 de março de 1982. 

Às dezesseis horas e trinta __ m_inl:ltos dO dia trínta-~-urri de mafço de __ mil 
O~VeCelltoS ·e- oiterita e dÕis; -na Sala d~ ~eunlões da CO~isSão~ ·n·a-Al3. Senador 
Alexal)dre Costa, no Anexo das Conifssões, sob a Presídên-cia do Sr. Senador 
Aderbal Jurema, President~, em exercíci_o re_úne-s~ a Cop1.i~são ~~ ~~nsti
tuição e Justiça, com a pfe5ença do_s Srs. Senad-ores Berna_rdino Viafl_a, Dirceu 
Cardoso, FraÕco MOntoro e Tancredo Neves. 

Deixam de comparecer, por motivo justíficado, oS Srs. SeilãdcireS Aloy
sio Chaves, Len'õlr Vargas; Murilo Badaró, Amaral Furlan, Moacyr Dalla~ 
Raimundo Parente, Leite Chaves, Orestes Quércia e JOSe Fragdl1.' 

_ Em substituiÇão aos Srs. Senado"fes Lenoir Vargas e Murilo Badaró 
comparecem os Srs. Senil'dores João C:almon e Martins Filho, do PDS. Com
parece maiS ó suplente- Senador Lázaro Barboza, do PMDB. 

_Have_!l9o núrg_ero regimental, o Sr. Pre:side_nte declara abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior que é dada como aprova
da. 

Em seguida, o Sr. Presidente anuncia que a reunião passará a ser em ca
ráter secreto, para apreciação da Mensagem 030, de 1982, do Sr. Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal o nome do Dr. 
Os_çar Dias Corrêa para exe'rcer o cargo-de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Clóvis Ramalhete 
Maia, solicitando à secretaria que tome as providências necessár'ias. 

Tomada pública a reunião, o Sr. Presidente, por não haver mais número 
regimental, declara eilce"rrada a reunião, convocando uma reunião extraordi
nária da Comissão para o dia príineiro de abril, às nove horas e trinta minu
tos. 

_ Nada rnais havendo a tratar, encerra-se a reuniãO, lavrando eu!_ Maria de 
Fátima Machado~ Assistente- da Comissão, a presente Ata que, lida e aprova
da, será assiri'ada pelo Sr. Presidente. 

u~ Reunião (Ordinária), realizada em 14 de abril de 1982 

Âs nove h.aras e trinta minutos do dia quatorze de abril de mil novecen
tos e oitenta e dois, na Sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexan
dre Costã., no-Anexo das Comissões, sob a Presidência do Sr. Senador Aloy
sio Chaves, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, -com a presença 
dos Srs. Senadores Lenoir Vargas, Aderbal Jurema, Moacyr Dalla, Raimun
do Parente, Bernardino Viana e Dirceu Cardosdo. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Murilo 
Badaró, Amaral Furlan, Franco Montoro, Leite Chaves, Orestes Quércia, 
Tancredo Neves e José Fragelli. 

Em -substituição ao Sr. Senador _Murilo Badaró, comparece o Sr. Sena
dor José Uns, do PDS. 

Havendo número regimental, ç) Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior que é dada como aprova
da. 
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Em seguida, o Sr. Presidente anuncia o item um da Pauta, a Mensagem 
n' 351, de 1981 (542, na Origem), do Sr. Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para 
que seja autorizado o Governo do Estado de Goiás a- coi:ttrafar operação de 
crédito no valor de Cr$1.586.700.000,00. O Sr. Presidente concede a palavra 
ao Relator da Mensagem, Senador Raimundo Parente, o qual emite parecer 
favorável por constitucional e jurídica a matéria. Colocada em Discussão, é 
aprovada, vencido o Sr. Senador Dirceu Cardoso. Em seguida o Sr. Presiden
te anuncia os itens 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 da Pauta, respectivamente: PLS-
025/82, PLC-055/81, PLS-257(81, PLC-037/81, PLS-269(77, PLC-083(81 e 
PLS-064/81 os_ quais declara adiados em virtude da ausência, justificada, dos 
relatores. Dando continuidade à reunião, o Sr. Presidente anuncia o item 09 
da Pauta, o Projeto de Decreto Legislativo n'? 014, de 1981, que altera o De
creto Legislativo n'? 96, de 1975, que dispõe sobre o pecúlio parlamentar, de 
autoria do nobre Senador Hugo Ramos. Apesar da Ausência, justificada, do 
Relator do Projeto, o Sr. Senador Amaral Furlan, por se tratar d-e inatéria 
pacífica, o Sr. Presidente submete à consideração dos Srs: Membros da Cõ
missão o parecer do Relator, pela diligência junto ao IPC, sobre o assunto. 
Aprovado, o Sr. Presidente anuncia que passará a Presidência da Comissão 
ao nobre Senador Lenoir Vargas, a fim de manifestar seu parecer ao Projeto 
de Lei do Senado n'? 127, de 1980, do qual é Relator. O Projetei altera e acres
centa dispositivos na Consolidação das Leis do Trabalho para o fim de atri
buir ao Tribu_naLSuperior do Trabalho a competência de expedir instruções 
regulando as eleições sindicais. De autoria do Sr. Senador Orestes Quércia. O 
Sr. Senador Aloysio Chaves apresenta parecer contrário por incons-titucional 
e injurídica O Projeto o qual, uma vez colocado em discussão é aprovado, vo~ 
tando com restrições o Sr. Senador Dirceu Cardoso. Em seguida, o Sr. Sena
dor Aloysio Chaves reassume a Presidência dos trabalhos da ComissãO e 
anuncia os itens 11; 12 e 13 da Pauta, respectivamente: PLS-194/80, 103/80 e 
PDL-01/81, os quais declara adiados em decorrência da ausência,justilicida, 
dos Srs. Relatores. Dando continuidade, o Sr. Presidente anuncia o item 14 
da Pauta, o Projeto de Resolução n' 109, de 1980, de autoria do Sr. Senador 
Itamar Franco, que dá nova redação às letras "a" e .. b" do artigo 402 do Re
gimento Interno do Senado Federal. Corri a palavra o Relator da matéria, Se
nador Lenoir Vargas, o qual apresenta parecer contrário por i:ilconstitucional 
e injurídica o Projeto e, no mérito, inconveniente. Uma vez colocado em dis
cussão é aprovado o parecer, votando com restrições o Sr. senador Dirceu 
Cardoso. 

Em seguida, o Sr. Presidente anuncia que o item 15, o PLS-327/81 se en
contra adiado, em decorrência da ausência do Relator designado, e anuncia o 
item 16 da Pauta, o Projeto de Lei da Câmara n' 086, de 1981, de autoria do 
Deputado Hélio Campos, o qual acrescenta parãgrafo úiriíco aO artigo 893 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre a notificação, por via 
postal, das decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho. Com a palavra o 
Sr. Relator, Senador Raimundo Parente, o qual 'apresenta parecer favorável à 
Emenda da Comissão de Legislação Social, por constitucional, jurídica e de 

boa técnica legislativa. Colocado em discussão o parecer, é aprovado. Dando 
continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente anuricia que o item 17 da pauta, 
o PLS-235/8 1 se encontra adiado, em virtude da ausência, justificada, do Re
lator da Matéria, anunciando em seguida o item 18, o Projeto de Lei do Sena
do n~> 093, de 1980, de autoria do Si:. Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre 
a obrigato"riedade de divulgação em cinema, rádio e televisão, da História do 
Brasil ou de seus vultos. Çoin ;3 palavra o Relator da matéria, Senador Moa
cyr Dalla, o qual apresenta parecer favorável, por constitucional e jurídica, à 
Emenda n9 02, de Plenário, de autoria do nobre Senador Aderbal Jurema. 
Colocado em discussão, é aprovado o parecer. _Dand_o continuidade aos tra
balhos, o Sr. Presidente anuncia que os itens 18 e 19 da Pauta, respectivamen
te ci Ofício SM-234(81 e o PLS-262/81 se encontram adiados, em decorrência 
da a~sén~ia, justificada, dos _Srs. Relatores. Prosseguindo, o Sr. Presidente 
anuncia o item 21 da Pauta, o Projeto de Lei do Senado n9 120, de 1981 
(Complementar), de autoria do Sr. Senador Cunha Lima, que acrescenta dis
positiVo à Lei Complementar n9 26, de li de setembro de 1975, que unificou o 
PIS-PASEP. Com a palavra o Relator da matéria, Senador Lenoir Vargas, o 
qual apresenta parecer favorável, por constitucioiial e jurídico o projeto. Co
locado em diScussão é aprovado o parecer. 

Em seguida, o Sr. Presidente anuncia o item 22 da Pauta, o Projeto de 
Lei do Senado n9 122, de 1980, de autoria do Sr. Senador Jutahy Magalhães, 
que dispõe sobre a colocação em caderneta de poupança de depósitos judi
ciais. Com a palavra o Sr. Senador Bernardino Viana, Relator da matéria, 
que apresenta parecer favorãvel, por constitucional e jurídico, ao substitutivo 
da Comissão de Economia. Colocado em discussão é aprovado o parecer, vo
tando com restriç_ões o Sr~ Senador Dirceu Cardoso. Dando continuidade, o 
Sr. Presidente enfoca o item 23 da Pauta, o Projeto de Lei do Senado n'? 086, 
de 1981, de autoria do Sr. Senador Lázaro Barbosa~ que acrescenta dispositi
VO à Lei n9 5.540, de 28 de novembro de 1968, visando assegurar aos estudan
tes de curso superior o direito à transferência, nas condições que especifica. 
Com a palavra o Relator da matéria, Senador Aderbal Jurema, o qual apre
senta parecer favorável, por constitucional e jurídico o Projeto, com a Emen
da n9 CCJ-OI. Colocado em discussão, é aprovado o parecer pela Comissão. 
Em seguida, o Sr. Senador anuncia o item 24 da Pauta, o Projeto de Lei do 
Senado n9 085, de 1981, que acrescenta§§ 3~> e4'? ao artigo 1~' do Decreto-lei n'? 
532, de 16 de abril de 1969, que dispõe sobre a fixação e o reajustamento de 
anuidades, taxas e demaís contribuições do serviço educacional, de autoria do 
nobre Senador Orestes Quércia. Com a palavra o Relator da matéria, Sena
dor Aderbal Jurema, o qual apresenta parecer favorável, por constitucional e 
jUrídico o Projeto. Colocado em discussão, é aprovado o parecer, pela Comis
são. O Sr. Presidente declara que os demais itens da Pauta, respectivamente 
os PLS-174/81, 159/80, 252/81 e 286/81 encontram-se adiados em decorrên
cia da ausência, JUs1íficada, dos relatores designados. 

Em seguida, o Sr. Presidente declara encerrada a reunião. 
Nada mais havendo a tratar eu, Maria de Fátima Machado, Assistente 

da Comissão lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 
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-Projeto de Resolução n9 130/81, que autoriza a Prefeitura Munici
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ta vos), o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta 
de quorum para o prosseguimento da sessão. 

- Projeto de Resolução n9 193/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Caputira (MG) a elevar em Cr$ ii.I71.150,00 (vinte e um milhões, 
cento e setenta c um mil, cento e cinqUenta cruZeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum para o prosse
guimento da .sessão. 

-Projeto de Resolução n9 243/81, que aUtoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar em crS 2505.952.900,00 (dois bilhões, 
quinhentos c cinco _milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil e novecen
tos cruzeiros), o montante de sua dívidli -corisõlidãdil.- ApreciaÇão -adiada 
por falta de quonmt para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n• 309/79, do Senador Gabriel Hermes, 
que dispõe sobre o exercício da auditoria contãbil e dá outras __ providên
cias. Apreciação adiada por falta de quornm para o prosseguimento da ses
são. 

1.4- COMUNICAÇÃO DA PRESlDENCIA 

Convocação de sessão extraordinária do Senado a realizar-se hoje, às 
16 horas, com a finalidade que anuncia. 

1.5- Encerramento. 

2-ATA DA 55• SESSÃO, EM S DE MAIO DE 19S2 

2.1- ABERTURA 

2.1.1--Fãi~_da Presidência 

- Referente ao objetivo da sessão, destinada ao comparecimento do 
Sr. Ministro Saraiva Guerreiro, em atendimento à convocação desta Casa, 
-a fim de prestar esclarecimefltos sobre_?. posição do Governo em face do 
c~nflito entre a Argentina e a Inglaterra com a recente "ihvasão d-a-s Tihas 
Mãivinas. 

2.1.2 --Exposição feita pelo Sr. Ministro Saraiva Guerreiro 

2.1.3 -Interpelações dos Srs. Senadores feitas ao Sr. Ministro e res
postas de S. Ex" às interpelações formuladas. 

2.2- ENCERRAMENTO 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÚES ANTERIO
RES 

-Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferido na sessão de 28-4-82. 
- Do Sr. Senador Paulo Brossard, proferido na sessão de 29-4-82. 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS POLITICOS 
6 :.._COMPOSIÇÃO DAS COMISSÚES PERMANENTES 

ATA DA 54~ SESSÃO, EM 5 DE MAio" DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SEN'ADORES: 

Laélia de Alcântara- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Aloy
sio ChaVes- Gabriel Hei-mes- Jitrbas Passarinho- Alexandre Costa -
Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Agenor 
Maria - Dinarte Mariz- Martins Filho - 1-:it.iinberto Lucena- Aderbal 
Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Teotôn-io Vilela- Lourival Baptis
ta - Passos Pôrto - Luiz Viana - DfrCeu Cardoso - João Calmon -
Moacyr Dali a- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Franco Montoro ~ Be
nedito Ferreira - Henrique Santillo - Gastão Müller. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 31 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. -

Sobre a mesa, comunicação que vai ser-lida--pelO Sr. 19-Secl-etã-rfo~ 

E lida a seguinte 

Em 5 de maio de 1982 

Senhor Presidente: 
Na forma do disposto no artigo 86 do Regimento lnterrio do Senado Fe

deral, tenho a honra de submeter a Vossa Excelência o noffie do S-enhor Seria~ 
dor Tancredo Neves para integrar, em substituição ao Senhor Senador Mar
cos Freire, a Comissão de Economia, na qualldãcfe de S-uplente. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vos.sa Excelência meus protes
tos de elevada estima e distinta consideração . .:_Humberto Lucena, Líder do 
PMOB. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Será feita à su&sthuição 
solicitada. (Pausa.} 

Sobre a mesa, outra comunicação que vai ser Tida pelo Sr. I 9-SecretãrlO. 

t lida a seguinte 

Ofício n' 128/82 BrasíÍia 5 de maio de /982. 

Senhor Presidente; 
Nos termos do§ 19 do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de 

comunicar a V. Ex", para os devidos fins, que esta Li~erança de_liberou substi
tuir o nome do Senhor Deputado Jairo Magalhães, pelo do Senhor Deputado 
Paulo Guerra, na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre as 
Propostas de Emenda à Constituição riC?s. 05, 06 e 07/82, que .. alteram o arti
go 39 da Constituição Federal, elevando para 50Q o núinero de Deputados 
Federais''. 

Aproveito a oportunidade para re!lovar a V. EX• os meus protestos de 
alta estima e distinta consideração. - Cantídio Sampaio, Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Será feita a substituição 
solicitada. (Pausa.) 

Há oradores inscritos. 
ConCedO a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Depois da nota oficial do PMDB sobre a crise das Malvinas difundiu-se, 
no seio da opiníão pública brasileira, a impressão generalizada de que o Go
verno do país irmão, assoberbado por uma crise económica, política e social 
próxima do impasse, teria fabricado um inimigo externo -para, sob a palavra 
de ordem da "pátria em perigo;', unificar sua população em torno do arbí
trio. 

A hipótese, embora verdadeira, não é suficiente para exaurir os motivos 
de uma crise de tais proporções, que desagrega o sistema político interameri
cano e coloca em risco a paz mundial. Uma ação político-militar de tal enver
gadura 11.ão pode tei- simplesmente por base o capricho ou o voluntarismo de 
alguns militares de direita. Isto seria ignorar um processo mais profundo de 
inter-relações económicas, políticas, militares e psicossociais que cabe à inte
ligência nacional perquirir e compreender, principalmente porque os seus 
desdobramentos, como leis da desenvolvimento histórico, a médio e longo 
prazo, fatalmente provocarão transformações igualmente profundas na pró
pria sociedade brasileira, como pretendemos demonstrar no curso deste pro
nunciamentQ. 

Apenas para argumentar, consideremos que a fabricação de um inimigo 
externo já foi tentada_ recentemente pela Argentina, na questão no Canal de 
Bea-gle. E embora se tratasse de uma pendência com uma das mais ferozes di
taduras _da AmériC?_a~ .~ __ op!niâo pública argentina não_ se comoveu, a não ser 
pãia co_Íldetüti a- belicOsidade de _seu governo, talvez porque pressentisse 
tratar-se simplesmente de interesse Ioc~lizado de minorias econôm_icas de am
bos os países. 

Já no caso da questão malvinense, ainda que mais tarde surgissem dife
rertcíaçõ6s, a --poptif3Çã-o da Argentina se comportou inicialmente em bloco, 
de modo pronto e maciço, como quem adivinha que, nesse caso, trata-se de 
uma "questão mais abrangente, porque o enfrentamento se faz contra uma 
nação poderosa do sistema geopolítico ocidental, que tem tradições coloniais 
e pretensões neocoloniais, além de ser matriz ou parceira de inúmeras em pie-
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sas multinacioriais, que SUbmetem os países periférfcos do capitalismo e asfi
xiam o·- desenvolvimento de suas classes dominantes e de suas economias. 

Ao se unificarem- com o governO contra um--inímígo externo comO a In
glaterra demonstram saber que, mais que uma simples manipulação da dita
dura, esse inimigo externo existe e é, provavelmente, um dos causadores dire
tos dos problemas internos do país, além de igualmente responsável, pelo me
nos em parte, pela sustentação ou imposíção dos governos ilegítimos que por 
ali têm passado. 

Seria poiS cOitCeder injustificável onisciência ou 6riipotência a um estrato 
militar autoritário supor que bruscas e audaciosas modificações no trato das 
relações da administração com o povo ou da administração conl a iritiínc3.da 
rede de interdependências estratégicas qlie historicamente a geraram, possam 
fazer-se sem o respaldo de poderosas forças ou interesses diversificados, se
jam naciona"is, sejam internacíõnais. 

Nem por isto deve, entretanto, a nota do PMDB merecer censura. Em 
regimes como o nosso, de total hegemonia dos tecnocratas e_ dos grupos de 
pressão, que amordaçaram a classe polítícil por--18 anos, o acesso às infor
mações se faz de maneira gradativa e índireta, através dos jornais e das Que 
transpiram, impossibilitando, como no caso em tela, mais correto e imediato 
posicionamerito. Para isto conta à político apenas coril o instirifó espeCulativo 
e a sensibilidade para auscultar as tendências mais gerais da população. 

Cõmo em outras questões íntêinacionais relevantes, desde o início da cri
se das Malvinas houve uma tentativa de manipulação da opinião pública con
tra o governo argentino, pela utilização do mecanismo q~e André Gorz (cita
do por Reger Garalidy em_ seu "Apelo aos Vi vós") denominou de "eletrofas
cismo": um conluio das multinaciOnais Com as agências internacionais de 
notícias. Essa manipulação procurava caracterizar a pàsição argentina como 
'"precipitada", .. selvagem", .. insensata" ou mesmo ridícula. E como sói acon
tecer, a manipulação publicitária produziu alguns frutos: o Coriselho de Se
gurança da ONU, em sua primeira reunião, --coildenou, por significativa 
maioria, o gesto argentino. Isto teve corno corolário o apoio da CEE ao boi
cote econômico à Argentina, solicitado pela Inglaterra. A ação militar argen
tina foi ridíCU.larizada corno um disparate de vida muito curta e foi nesse con
texto que veio à luz a nota do PMDB. 

Ã medida em que o tempo passava, porém, novos Ingredientes começa
ram a ser somados e: considerados. A população brasileira, apesar da nota da 
Oposição e das atitUdes discretas do governo- que protestava neutralidade 
-começou a ser polarizada em torno da audácía da posição argentina, talvez 
também unificãda por um sentíritento de simpatia em que estiVesse presente a 
intuição de que o antiirnperiafismo subjacente à posição argentina fosse Uma 
reivindicação também dos brasileiros. 

A isto se juntou, cOmo todos saberilos, o pOsicionamento solidário dª_ 
maioria dos países latino-americanos, assim como de outros países do Tercei
ro Mundo e até mesmo do Mundo Socialista. Em tal contexto, o complicador 
mais surpreendente foi, sem dúvida, o reencontro das posições de apoio da 
China e da União Soviética, ambas de solidariedade à atitude do governo ar
gentino. 

A "insensatez" ou .. precipitação" do governo argentino na questão das 
Malvinas seria melhor entendida se procurássemos analisar o contexto maior 
em que surgem e se desenvolvem as ditaduras_ modernas, assim como se exa
minarmos o desfecho que podem ter os seus programas. 

Nós, das Oposições, que nO" Brasil também lutamos contra a excepciona
lidade, temos de compreender a gênese, o desenvolvimento e as perspectivas 
do autoritarismo, ainda que através da visão catastrófica da perspectiva ime
diata de suas cc-irmãs JatinoMamericanas, no espetáculo trágico que hoje se 
descortina aos nossos olhos, através da crise das Malvinas. Em verdade, a au~ 
dácia para propOr um mO-delO alternativo de desenvolvimento para os'Esta
dos da Federação brasileira a serem conqUistados nas próximas eleições não 
poderão surgir da insegurança de análises que confira-m à excepcionalidade 
uma onfpotência injUstificável, que o arbítrio já não possui, a rtãõ ser em seus 
aspectos formais, expressos em casuísmos de última hora, porque, corno pre
tendemos demonstrar, a perspectiva malvinense, no que possui de catastrófi
co e no que possui de positivo, ê o espelho em que o autoritarismo brasileiro 
em breve também terá de se mirar. -

Qualquer que seja a forma que venha a tomar, nO éspaço e no tempo, 
uma ditadura é sempre produto de um pacto entre o setor mais atrasado da 
economia e seus estratos sOciais repre-sentados nas cl3.5"Sês -ãrmadas, sejam fe~ 
derais, sejam das próprias polícias "militares. o fato de serem atrasadas não 
lhes tira, eventualmente, de um atraso nas técnicas de produção e, por decor
rência, de um atraso nas relações soch1.is que emanam de tais sistemas prodU~ 

ti vos, quando comparados com o estado da ciência e da têcnica em paíseS ou 
regiões rriais adíantados. 

Por isto mesmo toda ditadura ê uma contra-revolução, uma resistência 
das classes dominantes a transformações sociais necessárias, quando a sacie~ 
dade exige um esforço de modernização ou de redistribuição de riquezas que 
emergem do aumento da produtividade social, 

Ocorre que uma ditadura se implanta no momento mesmo em que ú.ma 
sociedade começa a se diferenciar e modernizar, o qu~ faz com que uma força 
inicialmente voltada para a defesa dos privilégíos d·e um determinado estrato 
social acabe por se colocar a serviço de outras forças ou a ser por elas substi
tuída. 

No exemplo brasileiro, como todos sabemos, o golpe de Estado se deveu 
à resistência âs reformas de base, especialmente à reforma agrária, exigida 
pela modernização reflexa do País. Mas acabou por se apoiar no imperialis
mo americano, na Igreja e na pequeno-burguesia urbana. As modernas dita
duras Iatino-amedcanas não têm fugido a essa regra. Vi~ram para manter pri~ 
vil_ég_ios das oligarquias rurais, ligad-as à_exporta~~o de matérias-primas e-im
Portação de manufaturados. Pela complementação de objetivos, apoiavam-se 
indirdamente nos desejos de -eXpansãõ mercantil do capitalismo estrangeiro e 
no setor financeiro interno", no qual investiam seus fabulosos lucros. Eis.por 
que o modelo_ de 64, embora ostensivamente apoiado nas oligarguias rurais, 
atrasadas por definição, tornou-se, em curto prazo, o sustentáculo dos con
centradores da renda (que inflaram o sistema bancário), o garantidor do mo
delo exportacionista (que liquidou com o mercado interno) e o baldeador das 
empresas transnacíonais- (que sufocaram a iniciativa particular industrial do 

País). 

Os resultados_ de tal política todos conhecemos: endividamento externo 
crescente, inflação galopante, industrialização predatória e perdulária, desli~ 
gada da participação e dos interesses da comunidade, urbanização demente, 
com abandono da agricultura, centralização política e econômica, altamente 
repressiva e, sobretudo, corrupção generalizada e impenitente. 

A interpenetração dos interesses alienígenas com os recursos materiais e 
humanos da sociedade (brasileira ou argentina) porêm não demoraram a se 
fazer sentir. Os estratos iridustriais rigorosamente-naCionais, desenvolvidos à 
sombra das empresas estatais criadas em etapa anteriOr do desenvolvimento 
nacional viram-se sob a ameaça de desnacionalização. Os interes-ses das mul
tinacionais, ansiosos por se apropriarem da mão-de-obra barata e da legis
lação protecionista, criaram um poderoso proletariado no Centro-sul do 
País, que começou a pesar nas decisões nacionais, seja pressionando por sa
lários, seja pela demanda de serviços assistenciais e socia"is, como saúde, edu
cação, transporte e residências. Ao mt:sffió tempo,- a -formação de mão-de
obra esp~cializada para o gerenciamento das novas forças econômicas que 
pegaram a carona do-golpe de 64 criou uma camada de técnicos de nível mé
dio e superior- a tecnoburocracia, a intelectualidade e o estudantado- que 
aprofundaram, ao longo do tempo, a discussão da problemática nacional. 

Assim, pois, como uma imposição do processo dialético, que não permi
te a cristalização das sociedades num mundo bipolarizado na disputa do 
aperfeiçoamento da ciência e da técnica, o pacto formado entre o latifúndio e 
as classes armadas acabou se transformando num pacto mais amplo com im
perialismo e o setor financeiro, o que acabou por destruir a hegemonia do se
ter latifundiário, aUtor inicial do golpe de Estado, e por jogar o conjunto da 
sociedade numa trama de interesses contraditórios cuja radicaliZação vai le
vando o País rapidamente para o impasse institucional, político, militar, eco
nômico e Social. 

Essa diferenciação criou -uma contradição insolúvel entre a cidade e o 
campo, a nação e o imperialismo, o proletariado e a burguesia, o povo e o Es
tado, ao mesmo tempo em que fez contracenar, no mesmo âmbito, setores li
b~rais adventícios (forq~ado por empresários nacionais urbanos), setores na
cionalistas {formados por militares das três armas), setores vindiCantes (for
mados_ pelo novo proletariado) e setores revolucionários (formados por int~
lectuais e estudantes). Eis aí porque nenhuma ditadura ê homogênea e porciue 
nenhuma ditadura pode acariciar a esperança de domiri.ar uma sociedade por 
tempo indeterminado. E se as ditaduras latino-americanas têm durado mais 
de uma década, isto se explica, em parte, pelos apoios internacionais dos go
vernos capitalistas desenvolvidos, que perderam qualquer prurido êtico quan
to à sustentaçã-o de governos violentos em sua periferia e, em parte, pela rea
comodação interna de suas novas forças hegemônicas, que se sucedem atra
vés de golpes brancos, sem mudar a fachada do regime. t isto o que explica a 
sucessão de golpes dentro das diversas ditaduras latino-americanas, que no 
governo argentino se expressaram, ainda agora, na fabricação de um enfarte 
para o Presidente Viola como pretexto para sua substituição por Galtieri. e, 
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que no enfarte de Viola já estavam as condições de pressão para o rompimen
to argentino com o imperialismo, pela hegemonia de novas forças sociais den~ 
tro da ditadura. Aos olhos do observador apressado ou superficial passam em 
branco as p-rofundas mudanças de orientação dentro das diversas ditaduras. 
Uma polítiCa de subsídios à exportação de produtos primários si"gnifica. qua
se sempre, a hegemonia do setor latifundiário~exportador, unido às multina
cionais, enquanto que políticas de ina-xldesvalorização das moedas nacionais 
significã.m aumentOs de agressividade dos setores industriais nativos, q'Ue pre~ 
cisam se proteger da competição industrial importada. A estas últimas, diga~ 
se de passagem, corresponde sempre uma tentativa de liberalização do regi
me, já que os setores industriais rigorosamente Iiã-cióhais, por pertencerem a 
estratos mais modernos da sociedade são, tambêm, não apenas mais esclare
cidos, mas ainda necessitados do apoio de outros setores populares para a im
plementação de seu projeto de poder. 

Do que temos exposto, ê preciso convir que a· desenvOlvimento da dita
dura argentina, respeitadas as diferenças de tempo e Iugã.r, ê bem semelhante 
ao desenvolvimento da ditadura brasileira. Nas origens, nas diferenciações 
através do tempo e nas perspectivas para o futuro ambas estão diante de um 
impasse que é produto do modelo de desenvolvimento econOmico seleciona
do por suas elites dirigentes sob a orientação ~dOS interesses multinacionais. 
Desse impasse nãó poderão sair,·a·não Ser pelo rOmpimento com as forças he
gemôníCas externas (mUltinacionais) que exaurem a produtividade do pais, 
com a concomitante transformação das forças internas··que lhes deram base 
(reforma agrária, nacionalização do setor financeiro e êslat1zação dós SetoreS 
básicos, a fim de possibilitar a planificaçã6-Cõbjimta da economia de acordo 
com os interesses da população). Desvios dessa trajetória apenas criam mais 
diferenciações e desigualdades no acesso aos bens da cultura, com marginali
zação e competição crescente entre os diversos estratos da sociedade ou Pro~ 
crastinam as soluções com a permanência dos impasses. 

O Brasil teve tempo, feHzmente, assim como bom senso-, para dar ao 
povo uma esperança, ainda que remota, de participação nos áistinos da 
Nação, através de eleições _diretas. Não rompeu com as multinacionais nem 
com o latifúndio, assim como não rompeu com os privilégios do setor finan
ceiro. Nesse_ caso, dizemos que conseguiu ampliar prazos para a :Sol~ção de 
seus impasses, mas ainda não os solucionou. 

Já no que tange à Argentina, mais que um proOiema de desvio de tensões 
sociaiS e de tentativa de unificação popular cm torno do governo, a crise das 
Malvinas é um pretexto da ditadura argentina para romper seu pacto colonial 
com o imperialismo baseando-se, para isto, na correlação mulldial de forças 
que jâ não permite mais a reação monolítica dos países capitalistas desenvol
vidos. Essa correlação mundial de forças tem suas bases tanto na diversifi
cação da política mundial a partir do surgimento dos países socialistas, assim 
como também na diferenciação interna das forças sociais dos países subde
senvolvidos. 

Assim como no Brasil, há setores interessados em se aproveitarem da cri
se das Malvinas para substituir a Argentina no ComéicíO eurOPeU de alimen
tos ou setores interessados em substituir a Inglaterra no fornecimento de ar
mas à Argentina ou, ainda, interessados em prestar serviços a ambos os paí
ses, em decorrência da guerra, assim também existem na Argentiriá setores 
económicos que querem ampriar seus negócios-Com o mundo socialista, tanto 
para vender manufaturados leves, fornecer alimentos e matérias-primas, 
quanto para adquirir tecnologia diferenciada ou mesmo investimentos favo
recidos. 

Esses setorcs diversificados se unem aos demais grupos prejudicados 
pelo modelo econômico de submetimento às multinacionais e aos centros fi
nanceiros polarizados no exterior e fazem pressões no sentido do rOmpimento 
dos laços de dependência com as nações desenvolvidas do Ocidente. É isto 
que explica a perda de identidade metafísica dos paíseS dependentes do Oci
dente. É isto que explica, pois, por que um regime preparado paraser força de
intervençãO anticomunista nas Américas, comO é o caso do regime da Argen
tina, torna-se, repentinamente, um instrumerito antíirUperialista, que cria 
problemas sérios à retaguarda do Ocidente e obtém, por via desse novo papel, 
a pronta solidariedade de seu povo. Vista sob este aspecto, a tomada de po
sição da Argentina perde grande parte de seu mistériO e nada tem de casual, 
de insensato ou de precipitado, porque se deveu ao determinismo-de leis his
tóricas que, a não se m3riifestarem nessa direção, tomariam outras direções 
igualmente inquinãveíS de insensatas ou selvagens. 

Precipitada, sim, jã parece agora a açãO dos que, não compreendendo a 
nova correlação mundial de forças, correram a alinhar-se segundo interesses 
mercantis -imediatos ou se deixaram arrastar por convicçõeS emocionais, me-
ras simpatias ou simples preconceitos. - -

Tendo compreendido a "insensatez" da posição Argentina, tentemos 
também compreender a insensatez maior da Inglaterra e, mais ainda, a insen~ 
satez dos Estados Onidos, que não tíveram qualquer escrúpulo em se colocar 
ostensivamente do lado inglês, defraudando seus parceiros pan-americanos, 
suas tradições e responsabilidades relacionadas com a doutrina de Monroe e, 
sobretudo, sua obrigação de neutralidade na questão em que se auto
elegeram iuízes. 

Segundo especulação do comentarista Newton Carlos, "os Estados Uni
dos apoiariam- as reivindicaÇões de-soberania da Argentina sobre as Mal vi nas 
em troca da cessão _à Marinha norte-americana de uma base no Atlântico 
Suf" (FoÍha de S. Paulo, 4-5-82, pág. 10). No mesmo artigo, tambêm se encon
tram cons"iderações relacionadas com a geopolítica norte-americana, entre as 
quais a principal é formar uma cabeça-de-ponte para o aproveitamento das 
riquezas da Antãrtida. Especulando com um artigo do "The Economist", 
Joelmir Beting levanta a hipótese da existência do petróleo e reforça a hipóte
se da cooíÇa do Ocidente sobre a Antártida. 

Os motivos permanecem obscuros, mas devem ter transcendência maior 
que o investimento sobre num l_ongínquo futuro, especialmente se considerar
mos seu elevado custo e o desgaste para as duas superpotências, quando ain
da existem questões mais imediatas, como a da necessária assepsia antiComu
nista do Caribe, a exigir maior atenção, investimento e, sobretudo, sensatez. 
Restaria pois supor que o inperialismo anglo-americano teria interesses estra
tégicos na Região, para eventual desforço contra os países socíalistas,jã que a 
guerra total parece ser a perspectiva que Já vai-se conformando para a so
lução de seus próprios impasses políticos, econômicos e sociais. Dentro disto 
não deve desprezar-se também a possibilidade que longe de perder os anéis 
para não entregar os dedos, o impei'ialísmo esteja testandO sua credibilidade e 
busca de apoio moral em áreas diversificadas do Globo, longe da Europa, 
onde o temor_ de uma guerra" atômica desagr~ga o monolitismo de seus alia
dos. Esta hipótése também se revelou insensata, não ap~nas,porque tro~xe ~ 
d~~agregaÇã_o. de seu monolitismo à sua __ ~et~guarda, pela implementação dos 
mCsmos temáres,-mã.s também porque atraiu a União Soviética e seus aliados 
p_Úa o mesmo teste, o qUe já co~eÇa a se ·revelar igualmente desalentador 
para seus projetes. 

A primei rã. reação do governo brasileiro diante da crise das Malvinas foi 
a de guardar e4oidistância de ambos os contendores, esperando que a tensão 
entre os dois países viesse a beneficiá-h com a ampliação dC: mercados ou 
com a garantia de que não chegaria ao mesmo impasse. Para fazê-lo, não te
mos quaÍquer dúvida, teve que silenciar dissidências internas, possivelmente 
também militares, que não podem concordar com o fato de que assuntos liga
dos à segurança do continente não tenham a participação prívilegiada do 
Brasil, maior e mais desenvolvido país da área, que vê suas âguas territoriais e 
seu espaço aéreo permanentemente ameaçado de desrespeito pelos mais di
versificados países e iriteresses. 

Num mundo dividido por interesses tão antagônicos ê uma ingenuidade 
supor _que possamos impunemente tirar -proveito permanente da~ querelas 
alheias. Airiáa no dia 24 de abril essa ingenuidade foi estampad3 no Jornal de 
Brasflia, tanto por um representante do sctor industrial, quanto por um re
presentante do setor estatal de fabricação de armamentos. O empresário O la
vo Guimarães, da Transportadora Transpeca S.A., que desejava substituir 
transportadores argentinos na exportação de produtos argentinos por Para
naguá declarou, antes do início das hostilidades: .. Deus ajude que aconteça 
uns .tiros por lá, porque isso só vai ajudar às empresas brasileiras". Na mesma 
notícia, relacionadas com infonnações da IMBEL, da ENG ESA· e da 
EMRRAER, as notícias diziam que .. a capacidade da indústria bélica brasi
leira foi considerada em condições de atender a encomendas do governo ar
gentino", enquanto que "a EMBRAER tem condições de recolocar o avião 
Xavante na sua linha de produção, caso as Forças Armadas Argentinas se in
teressem pela aeronave, que serve para treinamento e combate". Donde se de
duz que da parte dos tecnocratas da indústria bélica há esperanças de que a 
guerra das Malvinas seja prolongãda e que venha a privilegiar interesses bra
sileiros menores, como se o restante do mundo não existisse nem desenvolves
se interesses mercantis assemelhados, ou que isto possa fazer~se sem que com
promissos geopolíticos mais profundos venham a ser estabelecidos e honra
dos. Como temos visto das análises anteriores, tal atitude pode consistir em 
jogar pedras no telhado alheio, sem cuidar que também temos telhado de vi
dro. 

Não é possível fazer previsões sobre o resultado próximo ou distante da 
crise malvinense. Isto seria assunto para ulterior intervenção. Não podemos 
ignorár porém que ã posição d-o Brasil, favorável à sober.:mia argentina sobre 
as ilhas, se tomada com desassombro, como jã feito Por outros países -do con-



Maio de 1982 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 6 1389 

tinente, terá peso específico em favor de mais râpida solução pacífica do con
flito. 

Sem perdermos de vista o fato de que é o modelo brasileiro de desenvol
vimento_ que também se julga na crise das Malvinas, compete_ ~s oposições 
brasileiras apoiar oS esfoiços de noSsa diplomacia· quando tenta se minter fiel 
à teoria do ••pragm-a-tisino responsável", que é o contrário do- ãlinhclmento 
automático, segundo a política de blocos. Igualmente de apOio oposiCionista 
deve ser a solidariedade do Brasil aos princípios do pan-americanismo e da 
latinidade. Soricltainos taiTibém ·o apoio de nossos pares à desassombrada 
condenação da belicosidade inglesa, na abertura das hostilidades e, sobretu
do, ao reparo que fazem diversas autoridades ao alinhamento ostensivo dos 
Estados Unidos com a Inglaterra. Mas sobretudo é nosso dever ampliar adis
cussão_da crise das Malvinas no Corigresso Nacional e no seio da sociedade 
brasileira, que de nenhum modo pode dispensar a audiência pública de nos
sos militares das três armas. 

A crise das Malvinas, por ser uma crise do sistema ocidental, isto ê, uma 
crise internã. do capitalismo, seja na sua forma- imperialist:a, seja na sua forma 
ditatorial, em país periférico e dependente, transfo-rm:a de modo profundo as 
relações e a realidade latino-americanas e ocidentais. Depois dela nem a Ar
gentina nem a Inglaterra, nem os Estados Unidos serão os mesmos. __ Também 
intocado não conseguirá ficar o Brasil, não apenas porque serão testadoS seus 
compromissos internacionais, ·nuis especialmente seu modelo de desenvolvi
mento, igualmente calcado na mesma dependência, eridereç3ào ao mesino 
impasse e destinado ao mesmo rompimento. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MüLLER (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores: 

Hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, assinala-se o nascimento, em Mato 
Grosso, do grande brasileiro que é Cândido Ma,riano da Silva Rondon- o 
grande Marechal Rondon, Patrono das Comunicações deste imenso B_rasil 
que ele procurou integrar através do telégrafo, bem como o símbolo da paz, 
ao lutar, energicamente, pela não violência dos chamados civiliZados, contra" 
os índios, os antigos proprietários de terra brasileira. 

Dia 5 de maio, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para nós mato
grossenses, tem um significi:t.do muito especial, diarlte do fato acima assinala
do. 

Filho de Mimoso, Distrito do hoje Município de Santo Antonio do Le
verger, Rondon, preparou-se, inicialmente, para a vida pública em Cuiabã. 
Depo{:ÇlngressoU no Exército BrasHeiro, conquistando o oficialato e chegan
do pelos seus méritos a General e posteriormente por determinação legal ao 
posto de Marechal. 

Como representante de Mato GrosSo, cabe-me, nesta rãpida alocução, 
deixar gravado nos Anais desta Casa do Congresso Nacional, mais um ani
versário de nascimento de um dos mais notáveis brasileiros, o Marechal Ron
don. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Acabo de receber do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Meta
lúrgicas Mecânicas e- de Material Elétrico de Santos, São Vicente, Cllbatãô-e 
Guarujá fundamentada representação sobre a ameaça de uma demissão em 
massa na Companhia Siderúrgica Paulista~COSIPA. 

A COSIPA é a maior empresa ·industrial da Baixada Santista e emprega 
atualmente cerca de 15.600_ pes_soas. Ela é também uma das três maiores side
rúrgicas brasileiras e desempenha um papel fundamental na economia doEs
tado de São Paulo: maior contribuinte de ICM do Estado e maior consumi
dor de energia elétriCa da CESP. Para a Baixada Santista·, eiri" paÍ'tiCUia:r, -a
COSIPA representa um papel de enorme importância: considerando o volu
me de empregos diretos e indiretos, mais os dependentes, mais de 100.000 pes
soas dependem da produção de aço na Piaçaguera. 

Nos últimos cinco a-riOs, a Empresa passou por enormes transformaÇõeS 
e modernizações que a colocaram entre as melhores siderúrgicas do mundo. 
Isso significou a obtenção de excepcionais índices de produção, qualid.idê Qo 
aço e competitividade nos mais difícêís mercados: 

a) projetada inicialmente para produzir S()(f rriil toneladas anuais de aço 
líquido (1958), a Empresa teve esta capacidade aumentada ~para I milhãode 

toneladas em 1966 e 2,3 milhões de toneladas em 1978. Desde 1979, a Empre
sa trabalha acima de sua capacidade instalada, chegando a atingir 3 milhões 
de toneladas em 1980; e 

b) em 1979, o aumento da qualidade de seus produtos permitiu o início 
de um vigoroso p-rograrúa_dc exportações que, em 1982, significará a venda de 
aproximadamente 500 mil toneladas de aço para dezenas de países, competin
do com os principais -fahi-i6intes nillridíais. 

Estes e outros excelentes indicadores foram conquistados, em primeiro 
lugar, graças ao esforço e abnegação de seu pessoal, cujo número manteve-se 
basicamente o mesmo nas fases decisivas de s1,1a arrancada. A própria Admi
nistração da Eempresa reconhece, com insistente freqüência, o papel desem
penhado pelo pessoal na obtenção de tais índices de desempenho. 

Agora, entretanto, sem aviso, esclarecimento, parti_cipação ou discussão, 
os trabalhadores e-seus sindicatos são surpreendidos com insistentes ruinofes 
acerca de uma demissão em massa, dos empregados da COSIPA, com conse~ 
qüências extremamente danosas para toda economia nacíonal e regional. 

O sindicato informa que a administração da e-mpresa nega a existência de 
planos de demissões. Mas os empregados e seus sindicatos apresentam indí
cios suficientes sobre a existência de lais planos. Em todas as âreas da usina, 
há informaçõeS aceica da elaboração de listas de demissões. Chefes de setor 
receberam instruções precisas para a elaboração de taiS listas e comunicaram 
o fato ao Sindicato. Além disso, o número de demissões mensais que sempre 
se manteve em torno de 20 funcionários (incluídas aí as aposentadorias e to
dos os demã.is tipos de afã.stamentos vofuntârios), atingiu a casa dos 128 _ape
nas no mês de abril, ou seja, _exatamente após os rumores de demissões. 

Qual a causa dessas demissões? 
A representação do Sindicato aponta como raízes do Problema os se-

guintes fatos: - -

a) uma das prinCipais causaS d3s presentes_ dificuldades financeiras da 
COSTPA reside na política de preços praticada pelo Governo: o aço das esta
~~is tem preços controlados pelo CIP (os insumos não) e são mantidos artifi
cialmente baixos pãra beneficüir os grandes consuinid6res: multinacionais em 
sua maioria; 

b) uso e abuso das empresas estatais como captadoras de recursos no 
mercado externo, o que as_submete a normas e imposições leoninas e s-obre
cãrrega seus encargos; 

c) a éontenção de gastos governamentais- especialmente investimentos 
- para contentar os credores externos; 

-a; a errada- política de prioridades deste Governo, que sacrifica o setor 
siderúrgico em benefício de obras e realizações de valor e prioridade duvido-
sos; 

e) a elaboração de um plano de investimentos siderúrgicos que não le
vou em conta as possibilidades técnicas e materiãiS do parque siderúrgico na
cional; e 

f} o Governo corta ejOu atrasa as verb<:lS essenciais para a conclusão do 
Estágio III da Expansão da COSiPA. Já no ano passado, 1981, cerca de 
16.000 trabalhadores das empreiteiras envolvidas nesta obra foram demiti
dos. por falta de verbas para tocar as obras. 

Os trabalhadores contestam o argumento da retração dé mercado e 
lembram o vertiginoso crescimento das expoitiÇõeS, Cõm possibilidades ain
da maiores. E afirmam que qualquer atraso nas obras do Estágio III é um cri
me contra o Brasil: 

--Porque Os- custos de uma retomada sei-ão sensivelmente elevados. 
~PorqUe ã-ErrlPresa terã que pagar pesadas multas com a reformulação 

de contratos jã assinados .. 
- Porque a COSIPA continuará pagando pesados juros e encargos fi

nanceiros pelas dívidas jã COO traídaS, -que -levarão mais tempo para serem 
amortizadas. 

-Porque os carfssimos e sofisticados equiparrientos jã adquiridos sofre
rão 'inevitáveis detedOrações...-

- -POrque os operários demitidos~ siderurgi~las experientes, não poderão 
ser recuperadOs em pouco tempo: um sederur-gista levã anos para ser formado 
nos atuais padrões da <:OSIPA. 

,....... Porque as dedsões no setor siderúrgico não podem variar ao sabor 
dos acontecimentos conjunturais-e neCeSsitam de dezenas de anos para im
plantação. 

- Pºrqüe a siderurgia é um dos setorc;s_ furidamen_tais para reanimar a 
eÇOi:J.Oiniã (u-m estudo realizado ii()s Estados Unidos. -entre 44 ramos indus
triais, coloca a siderurgia em -p-rimeiro lugar quanto aos efeitos mUltiplicado-
r~). ~~ 
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- Porque a economia santiSta e paulista sofrerão um duríssimo golpe. 
Por tudo isso, os metalúrgicOs de Santos e Cubatão lutam em defesa da 

COSIPA e da conclusão das obras do Estágio III, por ser este o interesse da 
Nação. Protestam contra as ameaças de demissões e reclamam um completo 
esclarecimento da situação real da empresa. Pedem, também, o imediato es
clarecimento público dos planos da SID ERBRÃS para a siderurgia brasileira 
em geral, e para a COSIPA, em particular. E requerem, em defesa dos interes
ses nacionais, a divulgação dos entendimentos e decisões da SIDERBRÃS e 
da COS!PA com o Banco Mundial. 

Diante desses fatos manifestamos nossa solidariedade à luta dos traba
lhadores de Santos e Cubatão contra o desemprego e solicitamos ao Ministro 
do Trabalho e da SJDERBRÂS os esclarecimentos -neC"6ssáricis sobre essas 
ameaças e sobre a realidade dos investimentos na siderurgia brasileira. 

Formulamos esse requerimento em defesa da econOmia brasileira e da 
justiça social. Os metalúrgicos.da Baixada Santista não podem sOfrer as con
seqüênCias de uma crise que não foi gerada pefos -trabalhadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Srs. Senadores, 
aproximam-se da tribuna de honra do Senado Federal os integrantes da Câ
mara do Povo da República Democrática-Alemã, numa-delegação chefiada 
pelo Vice-Presidente da Câmara do Povo, Geraldo Goetting. Fazem S, Ex'-s 
essa visita a convite do Senado Federal. 

Ontem foram recebidos pelo J9-Vice~Presídente do Senado "Federal, Se
nador Pas_sos Pôrto, e hoje, no meu gabinete, -p-Or mim e pelos Líderes Nilo 
Coelho e Humberto Lucena. 

Estando presentes S. Ex's na tribuna de honra do Senado Federal, con
cedo a palavra, para saudá-los pelo Partido Democrátrco Social, ao nobre Se
nador Gabriel Hermes. 

OSR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTER!ORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, para 
falar em nome das Oposições, à nobre Senadora Laélia de- AlCântara. 

A SR• LAtLIA DE ALCÂNTARA (Pronuncia o seguíri\e discurso.) 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 
Excelentíssimo Senhor Deputado Ge!aldo Goetting, digníssinio 

Primeiro-V ice-Presidente da Câmara do Povo e Yice-PÍ'esidente do Conselho 
de Estado da República Democrática Alemã. 

ExcelenHssimos Senhores Representantes da Câritúa do Povo da Re-
pública Democrática Alemã 

Senhores Senadores 
Minhas Senhoras e meus Senhores 
Constitui especial honra e motivo de regozijo para o Senado brasileiro 

receber, neste recinto, a luzida comitiva de represeritantes do povo, dos vários 
distritos da República Democrática Alemã. 

São Vo_ssas Excelências os lídimos mandatários de ricos e populosos cen
tros_ industriais e~comerciais, como Berlim Oriental, Potsdam, Dresden, 
Halle, Leipzig, Magdeburg e de tantas outras cidades, que bem revelam o alto 
grau de desenvolvimento a que atingiu a Alemanha Oriental. 

Vendo altear-se ante nossos olhos a bacia da Saxõnia Cofio o caiação in
dustrial do País, que Vossas Excelências tão bem representam no parlamento, 
ao lado das terras planas do Saale, a maior concentração industrial do Esta
do, onde se destacam as famosas usinas de Leuna e Bohlen, grandes produto
ras de gasolina sintéticã, temos nós, Senadores do Brasil, justificado orgulho 
e satisfação em acolher tãO fn-sígnes pesonalidides,. rePresentantes de tão la-
borioso povo. -

Mas, se recebemos com honra e alegria Vossas Excelências, na qualidade 
de mandatários de uma Nação, cujo povo, mal terminada a Segunda Guerra 
Mundial, lograva transformar, radicalmente, toda a economia nacional, fa
zendo da Alemanha Orierital, país antes agrícola, em um dos maiores parques 
industriais de indústrias básicas estatizadas, nosso maiOr- orgulho e satis
façãO, neste momento, consiste em receber nas pessoas de V. Ex•s os dignos 
representantes de uma Nação que sempre soube manter, com lealdade, os es
treitos laços de fraterna amizade e constante correção no cumPrimento doS 
compromissos que têm caracterizado até hoje aS relãÇões entre o Brasil e a 
República Democrática Alemã. 

De acordo com a política económica posta C:ni prãfici. há longos anos, a 
Alemanha Ofiental pode orgulhar-se de liderar, hoje, entre as repúblicas po
pulares do leste, a socialização das indústrias, à ponto de, do v-alor de sua 
produção industrial, mais de 88% provir do setor socializado, contra 9,8% do 
setor estatizado e apenas 2,2% do setor privado. 

Isto prova, Srs. Representantes do Povo e Srs. Senadores, que os instru
mentos de desenvolvimento de uma nação podem provir, não apenas dos 
méritos de um sistema econômico, como também da eficácia dos métodos 
nele empregados. Neste particular, a Alemanha Oriental dá ao mundo um 
singular e expressivo exemplo. 

-- Outro extraOrdinário feito do País QUe V. Ex'-s representam é a impres·
sionante, diríamos mesmo milagrosa, adaptação realizada à súbita perda dos 
mercados do oeste, após o conflito mundial, e a conquista dos mercados do 
leste, a ponto de novas e portentosas áreas industriais haverem surgido, como 
as do Vale do Oder, hoje, um dos maioreS produtores de ferro e aço em altos 
foinO~_aiimentados com minério d~ ferro trazjdo de Krivoi Rog~ na Ucrârlia. 

Atuafmente, a indústriã. -m-eCânica da Alemanha Oriental atingiu, graças 
ao esforço e à capacidade dé se'u povo, um nível técnico dos mais altos da Eu
ropa, proPõrcioOindo maiS de 55% do valor de suas exportações. 

Me'rCê, ahida, do altíssimo progresso que ostenta, atualmente, nos seto
res industrial, comercial e agríCOla, e à sábia administração de s-ua política fi
nanceira, a República Democrática Alemã pode exibir um produto interno 
bruto que já soma mais de 75 bilhões e meiO de dólares, do qual60,3% vêm de-
suas indústiías. -

Por sua vez, sua Economia assinala igual conquista através do alto poder 
aquisífíV-o de seu povo, cuja renda per capita soma aproximadamente, 5.000 
dólares. 

A par desses significativos progressOs que honram e orgulham o povo e o 
governo da Alemanha Oriental, há que se dar o relevo devido ao alto grau de 
eficiência de sua administrãÇãÕ-p"olítica, de que a Câmara do Povo, a conheci
~a Volkeskammer, é pr~va das mais eloqüentes, alçando-se como o órgão 
máximo Cncarreg-,fdo de eleger os grandes colegiados, como o Conselho de 
Estado, o COriselho de Ministros, o Conseiho de Defesa Nacional e a Supre
ma Corte. 

Srs. Representantes da Câmara do Povo da República Democrática Ale
mã, 

Se dentro do sistema governamental do País de que são representantes, o 
Conselho de Ministros surge como o órgão por excelência incunlbido da ad
ministração políti_e<,i~ económica, cultural e social, é a Câmara do Povo ciue 
incumbe a magna missão de elegê-lo, de acordo com as aspirações maiores da 
população. 

Exemplo, igUalmente, da maior signifi~ação nos é dado pelos sindicatos 
da República Democrática Alemã, aos quais cabe a segurança social, o trei
namento técnico e a instrução política dos trabalhadores, além dos interesses 
pela execução do planejamento econômico do País. 

Srs. Representantes da Câmara do Povo da Alemanha Oriental, 
É com satisf3.ção que vem-os afetas a V. Ex•s como membros das CoD:líS

sões da Câmara do Povo, importantes missõeS políticas e técnicas, como inte
grantes das diversas correntes da organização político-partidária da Repúbli
ca Democrática Alemã. 

A visita de V. Ex'-s ao Senado Brasileiro reveste-se, assim, de um signifi
cado todo especial, porque representa a luta em que estão empenhados os re
presentantes do povo dentro das assembléias legislativas em prol do bem
estar do povo e da defesa dos ideais democráticos. 

São as assembléias legislativas, beril sabem V. Ex•s as expressões de um 
poder desarmado, mas em que não pode faltar a ressonância dos anseios do 
povo e da consciência pública, recinto onde, como em última 1nstância, vai 
encontrar este mesmo povo a força de que necessita para ver atendidas suas 
mais sentid-as aspirações. 

Ninguém pode, hoje, pôr em dúvida que são os corpos legislativos, co·mo 
órgãos representativos do povo, do qual emana todo poder, a fonte mais legí-
tima -da autoridade pUblica. - -

Sem os corpos legislativos, legitimamente representados, livres, autóno
mos e soberanos, J).ãO é possível haver Democracia, porque só através da De
mocracia é que o povo encontra a forma para a livre manifestação de suas rei
vindicações e estas, por sua vez, só s-ão convenientemente atendidas através 
de parlamentos fortes e independentes. 

Como membros da Câmara do Povo, V. Ex's pertencem ao organismo 
supremo do Estado e "estão ligados unicamente às suas consciêricia.S e hão a 
ordens", como admiravelmente preceitua o item III do art. 51 da Consti
tuição do País de V. Ex's 

Só os governos autorit~rios airfâa teimam em criar óbices à funÇãO regiS
lariva, através da usurpação ou restrição de suas tradicionais prerrogativas, 
ou pela imposição de entraVes ao exefcíCio de atribuições que lhes são reco
nhec~das e~ todos os _países democráticos. Isto porque desconhecem a9.ueles 
governos que a função legíslatíva é a mais importante entre as funções de 
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mando, no dizer de Oliveira Torres, POrquanto, compete às câmaras legislati
vas adotar medidas que por sua própria natureza atam e desatam as vontades 
dos governantes e dos governados. 

Os parlamentos modernos não se limitam a exercer funções ptii"arriente 
legislativas; são eles, órgãos de ação fiscalizãdora, com a magna tarefa de 
criar urha situação universal, inteiramente revolucionária: a úirefa- da- iflCor
poração naCiánal ao corpo do Estado, para impedir o divórciO entre Nação e 
Estado, entre povo e governo. 

Os governos autocráticos, aqueles que desconhecem qualquer forma de 
representação popular, acabam impraticáveis e; rilã.is cedo ou ·mais tarde, a 
força (não o poder) volta-se contra seus detentores. 

Srs. Representantes da Câmara do Povo, 
O Estado, sabem-no bem Vossas Excelências, é uma realidade política. 

Os debates entre os órgãos do poder e a repreStritação poPular, pOlítica, tam
bém o são. Para recusarmos isto, teríamos que mudar o sentido das palavras, 
a terminologia corrente desde os dias de Aristóteles~ Por isso, causá~nos estra
nheza a confusão que ainda se faz em muitos países de tipo autoritário de go
verno, quando tomam oposição por contestação do regime; críticas severas 
como confrontação. 

Não se pode organizar a representação de interesses e objetivos políticos 
através do poder em mãos de um só ou de poucos, mas, unicamente por meio 
de assembléias políticas representativas das opiniões dos diversos segmentos 
da sociedade. 

Srs. Representantes da Câmara do Povo, 
Nesta atmosfera de Ie e confiança nos destinos da democracia represen

tativa, o Senado brasileiro recebe, hoje, neste recinto, V. Ex's E nós, que te
mos a honra de integrar os quadros do Partido do Movimento Democrãtico 
Brasileiro, desejamos, em nosso nome, e no desta agremiação, expressar todo 
o nosso regozijo pela presença, por todos os títulos honrosos de V. Ex• em 
nosso meio, desejando-lhes uma feliz estada em nosso País e pleno êxito ·nas 
iniciativas e empreendimentos que deverão tomar em benefício do -altivo 
povo da República Democrática Alemã. 

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

O SR. PRESIDENTE (J arbas Passarinho):..._ Sis. Senadores, a Presidên· 
cia suspende a sessão por cinco-minutos, para que os Srs~ SenadoreS tenham ã. 
oportunidade de cumprimentar os ilustres visitantes. --

(A sessão ê suspensa às 15 horas e 28 minutos e reaberta às 15 
horas e 32 minutos.) -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa·se à 

ORDEM DO DIA 

Não há número regimental para deliberação. Em conseqüência, as ma
térias da Ordem do Dia da presente sessão figurarão na Ordem do Dia da 
próxima sessão ordinária. ---

São os seguintes os itens cuja apreciação é adiada; 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 12, de 
198!), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
CrS 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois-cruzeirOs e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s !3 e 14, de !98!, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça. pela coi:lstitucionalídade e juiidicidãde-; e 
- de Municípios. favorável. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 75, de l 982, do Senador 
Dirceu Cardoso, solicitando o exame da ComissãO de Firianças.) 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 5, de l 98 l (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 15, de 
198!), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725~00 (trinta e Urri milhões, setecentos e cinqOenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s !6 e 17, de !98!, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 18, de 

1981), que autoriza a -Prefeitura Municipal de BernardinO de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2. 718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo - · 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de !981, das Comissões: 
--de ConstituiçãO e Justiça, pela _constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favórável. 

4 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9 18, de 1981 (apre
sentado p~I~ Comissã_o _de _Economia como conclusãp de seu Parecer n9 66, de 
!981), 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 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 Municfpios. favorável. 

5 

Voiação, em primeiro turrlo; d~-Projeto -de Lei do Se~ado n9 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Bene0des,_ que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para o comerciário, na forma que especifica, tendo 

PARECERES, sob n•s 8!! a 814, de !98!, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela cons~it_ucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

6 
Votação, effi-Iidmeíio--tiii-no, do Projeto -de Lei do_Senado n"' 329, de 

1980, de-autoria.do SenadOr Cunha Liina, que modifica dispositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n's !.063 a !.065, de !98!, das Comissões: 
- de Constituição-e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade~ 
........ ··de Legislação Social. favorável; e 
- de Finanças. favorável. 

7 

Votação, em prímeiro turno, do P-rojeto de Lei do Senado n"' 164, de 
!981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal·do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n's 815 e 8!6, de 198!, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos -de substitutivo que apresenta; e 
- de Educação e Cultura, faVorável ao -sUbStitutivo da Comissão de 

ConstituiçãO- e Justiça. -

8 

Votação, em primeiro turno, -do Projeto de Lei do Senado n"' 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali~ 
mentes, tendo 

PARECER, sob n' !.145, de 1981, da Comissão 
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito~ favorável. 

9 

Votação, em -pfiini!ii'o-úirfio, do Projeto de Lei do Senado n"' 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n• 5.480, de lO de agosto de l 968, disciplinando o pagamento do !3• sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob rios l.l97 a·l.l99, de 1981; das Comissões: 
..:.::- âe -c-onstituição e Justiça, pela co-nstitucionalidade e jurídiCidade; 
-de Legislação SOcial, favorável;- e --
-de Finanças. favorável. 

10 

Votação, em primeiro tutno, -do Projeto de Lei do Senado n9 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n• 6.7!8, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s l.l30 a l.l33, de 198!, das Co· 
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
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- de Legislação Social; 
- de Serviço Público Civil; e 
-de Finanças. 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão-de seu Parecer n'i' 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) aelevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões-e seteéentos 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 constitU.Ciõnãlidade e juridicidade; e 
- de Munici'piós, fàvorâvel. -
(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, deaulória do Se

nador Dirceu Cai'dosO, de reexame da ComissãO-de ConstituiÇao·e JUstiça.) 

12 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' I 23, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
784, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Florido (MG) a 
elevar em Ci'S 2I.I7Ll50,00 (vinte e uin-mlltiôeii, centO-e séienia e llm mil e 
cento e cinqüenta cru:Zeffos) O morit3rite- dC Siiã--d-íVid3--Co-rlSolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 785 e 786, de 1981, das Comissões: 
-de ConstitUição e JustiÇa, pela cónstifuckuialldãdé é-jUridlcldàde; e 
- de Municípios, faVorável. 

[3 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' --1 30, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
850, de 1981), que autoriza a Prefeitura Murlicipal de Dracena (SP) a elevar 
em Cr$ 15.457.279,03 (quinze milhões, quatroCelltos e cinqUenta e sete mil, 
duzentos e s-etenta e nove cruzeiros e três centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sol> n•s 851 e 852, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição-e-Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de MunidPios, favorável. 

14 

Discussão, em turn6-U:n1Co, do Projeto de Resolução n"' 141, de 1981 (a
presentado pela COmissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
883, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municípà1 de -Altinópolis (SP) a ele
var em Cr$ II.282.5l0,68 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, qui
nhentos e dez cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 884 e 885, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade, com 

voto vencido dos Senadores Josê Fragelli e Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

IS 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 193, de 1981 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
l.I62, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caputira (MG) a ele
var em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e uin milhões, cento e setenta e um mil, cento 
e cinqüenta cruzeiros) o montante_ de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.163 e 1.164, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do ~enador H_ugo ~Ramos; e 
- de Municípios, f~vorávei. 

16 

Discussão, em turno único~ do Projeto de Resolução n"' 243, de 1981 (a
presenta?o pe~a Comissão de_ Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
1.382, de 1981), que autoriza o Governo d~ Estado do Rio Giand-e do Sul a 
elevar em CrS 2.505.952.900,00 (dois bilhões, quinhentos e cinco milhões, no
vecentos_~_c_i~-9~-e~~-~-e-~ois mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 1.383, de I98Cda Co~i;;ão: 
- de Constituição e J'!"tiça, p~la constitucionalidade e juridi~id~de; 

17 

· ··Discussão, em primeiro turno, do Proje_to de Lei do Senado n"' 309, ae 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício -da ãtiditoriã 
contâbil e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
-..:... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social. favorável; 
- de -Serviço Público Civil, contrário; e 

- - -=- -..........; de Economia, favoráVel, com as Emendas de n"'s I e 2-CE, que apre-
senta. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 35(82, do Senador 
Gabnel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não hã, igualmente, II 
Srs. Senadores em plenário. Em conseqüência, vou utilizar a faculdade regi
mental e, em seguida à convocação que farei, considerar encerrada a sessão. 

A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 16 ho~ 
tas, destinada a receber S. Ex'" o Sr. Ramiro Saraiva Guerreiro, Ministro de 
Es-tado das Relaç-ões Exteriores, convocado nos termos -do Requerimento de 
n• 64, de 1982. 

A Presidência designa para a Ordem do Dia da s_essão ordinária de ama~ 
nhã, as matêrías constantes da pauta da presente sessão, mais o Projeto de Lei 
da Câmara nll 1, de 1982, que autoriza a criaç-ão de municípios no Território 
Federal de Roraima, e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Declaro encerrada a ses-
são. 

(Encerra-se a sessão às 15 horas e 40 minutos.) 

ATA DA 55~ SESSÃO, EM 5 DE MAIO DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

PRESIDil:NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO E JORGE KALUME 

ÀS 16 HORAS, ACHAM-SE PRÉSENTES.bS !iRS. SENADORES: 

Laêlia de Alcântara - JOrge- Kãiume---=. Eunice M-ichiles - _Evandro 
Carreira- RaimundO- Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jar
bas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- José Sarney 
-Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto -
José Lins- Agenor Maria- Dinarte Mariz....:.... Martins Filho- Humberto 
Lucena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante 
- Teotônio Vilela- Gílvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto
Jutahy Magalhães- Lomanto_ Júnior- Luiz Viana~ Dirceu Cardoso
João Calmon - Moacyr Dalla ~Amarai Peixoto- Hugo Ramos- Nel
son Carneiro - Roberto Saturnino -Amaral FUdari- Benedito FÚreira 
- Henrique Santillo- Benedito Canelas- Gastão Müller- Lenoir Vargas 
- Paulo Brossard - Pedro Simon -Tarso TITitra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 47 Srs. Senadores:Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Esta .~e~sãO ~~ d:~,ti_n~. a dar cumprimenú) à decisão do Plenário, que 

ap-rovou o requenrnento do nobre Líder Humberto Lucena, no sentido de 
convocar o Ministro das Relações Exteriores do Brasil para, perante os Srs. 
Senadores, fazer uma exposiç-ão a respeito dos problemas graves que se estão 
sucedendo no Atlântico SuL 

A convocação de Ministro de Estado segue um rito e_$pecial de sessão. 
!embro aos Srs. Senadores que o Sr. Ministro não poderá ser aparteado; dis
porá do tempo inicial que o Regimento lhe proporciona para fazer uma ex
planaç-ão e, em seguida, será objeto_ de interpelação dos Srs. Senadores. 
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A presença do Sr. Ministro é, no meu entender,- urna dCffiOnsiraÇão ex
cepcional do apreço de S. Ex• pela Casa, porque, corno tOdos sabeffios, uma 
vez aprovado o requerimento de convocação, o Ministrá de Estado teria di~ 
reito a 30 dias para marcar, neste prazo, a sua vinda à Casa e estudar o te
mãrio que lhe fosse proposto. 

Corilo S. Ex' quer atender à convocatória do ~enad_? _e tem problemas de 
viagem, inclusive ao exterior, ficou combinado, então, que -S. Ex• viría mesmo 
hoje. Apenas, como S. Ex• tem Uma certa limitação de tempo, faço eu, na 
qualidade de Presidente da Casa, um apelo aos companheiros para que as in
terpelações sejam, na medida do possível, breves e em número reduzido. 

Estando presente S. Ex• em meu Gabinete, convido os nobres Lideres 
Nilo Coelho e Evandro Carreira para introduzirem S. Ex' no plenário da Ca
sa. (Pausa.) 

(Acompanhado da Comissão designada, dá-entrada no plenário o 
Sr. Ministro Sara1va GuerreirO, oCUpando o lugar à direita da Lide
rança do Governo.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estâ presente ao plenário 
o nobre Ministro das Relações Exteriores. 

Na forma regimental, convidarei S. Exf. para fazer a sua explanação. S. 
Ex' poderá fazer-se acompanhar de assessores, no número que lhe aprouver, 
a fim de que a Mesa possa indicar lugares, que não o plenário, para que os as
sessores possam atender a S. Ex'. 

Convido o nobre Ministro Saraiva Guerreiro para ocupar a Tribuna de 
Honra. (Pausa) 

(O Sr. Ministro Saraiva Guerreiro ocupa o lugar designado.) 

Sr. Ministro, na forma regime!ltal, V. Ex~ terá o prazo desejado para fa
zer a sua explanação. Nesta fase, não é permitido, pelo Regimento, que V. 
Ex~ seja aparteado. Em seguida;hã.vei'·â ã. fase de interpelações, quando, en
tão, os Senadores lhe farão interpelações e V. Ex~ responderá a essas liiteipe
lações, cada uma com o prazo de lO minutos. 

Tenho a honra de conceder a palavra a V. Ex~ 

O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO (Sem revisão do orador.) 
- Exm'i' Sr. Presidente do Senado Federal, Exrii'i' Srs. Senadores, minhas se
nhoras e meus senhores: 

Venho a esfa Casa com grande satisfação. Sei, na minha experiência, do 
interesse que o Senado seinpre teve pelos assuntos das relações externas do 
País e da contribuição fundamental do seu papel neste campo. Sempre ~tive 
e estarei disposto a conversar- individualmente, em grupo ou com o próprio 
Plenário - sobre estes assuntos. 

No momento, é natural que haja uma grande preocupação com os acon
tecimentos no Atlântico-Sul, em torno das Malvinas. A posição que o Gover
no Brasileiro tem tomado -como V. Ex's têm podido acompanhar- é os
tensiva, não tem nada de escondido, mas sempre seria útil recordar o históri
co, por mais conhecido que seja, da posição brasileira sobre o assunto. 

Na verdade, têm sido acentuados, desde o iníciO~ dois pontos. Um, é que 
nós, ainda no ano de 1833, quando a Grã-Bretanha ocupou, pela força, as 
Malvinas, expulsando o governador argentino e o governo de Buenos Aires 
disso informou o go"Verno impei'ial, o GoVerno brasileirO, a Regência instrUiu 
o seu ministro plenipotenciário em Londres a seéuridar as gestõeS cte profêsto 
do representante argentino. - - -

Desde então, nunca houve ou um laudo arbitral ou sentença judicial in
ternacional ou tratado que dessem uma validade jurídica, erga omnes, para 
todos, a essa ocupação das Malvinas. E o própríO decurso de prazo não reves
tiu essa situação de fato de um valor jurídico incontroverso, posto que o país 
prejudicado manteve, nesses 149 anos, uma atitude de protesto e reclamação, 
sem interrupção. 

Durante 17 anos, desde 1965, a Organização dis Nações Unidas se ocu
pa do assunto. Há várias resoluções; 3 resoluções, princiPais, no quadro- do 
grande tema da descolonização: uma, a tomada em 1965. Outra, em 1973; ou
tra, em 1976, pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em que se recomen
da às partes a negociação; o Brasil votou a favor dessas resoluções e nunca se 
chegou a um resultado apreciável. 

A grande preocupação nossa, como a de todo o mundo, no momento, 
entretanto, é deter a engrenagem: da violência e ver Se podemos reverter esse 
processo e voltar a um quadro de negociações dentro de um espírito de conci
liação, de justiça. Tudo que temos feito, procurado faZer: desde então, não 
foge a este objetivo; isso explica essencialmente qual é o espírito nosso. 

Nós virrÚ)S, ainda na reuilião dO Orgão de consulta:, convocado com base 
no art. 6~" do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, uma posição 
coincidente de 17 dos 21 participanteS; ·que Unha por objetivo essencial a ces
sação de hostilidades, a negociação, tendo em conta os direitCiS"ã.rgentinos
a expressão t esta: tendo em conta - e um endoso muito claro da Resolução 

n9 502, dó ConselhO de Segurança, que é u~a resolução obrigatóriã, tomada 
no quadro do capítulo VII da Carta das Nações Unidas, e as decisões toma
das com base nesse capítulo, são, como se sabe, obrigatórias. Mais uma po
sição de-endOsso ao conjuntO da resolução, ao-s seus três aspectos, como se sa-
be: a cessação de hosiilídade5, -a feii!adã das tropas argentinas, a negociação. 
É difícil imaginar qualquer forma de cumpr_imento dessa resolução que não 
implique- eSSes três -elementos. 

Por outro lado, também é nosso entendimento que as medidas, as reco
mendações, inclusive medidas acaútelatórias destinadas ao· cumprimento da 
resolução, são da competência do próprio Conselho de Segurança, e não de 
qualquer Estado membro, isoladamente. 

No momento, o que nós esperamos é que os esforços que vêm sendo fei
tos, mesmo depois dos resultados inconclusivos da tarefa a que se dedicou o 
Secretário de Estado Americano Alexander Haig, os esforços que vêm sendo 
feitos, inclusive, bilateralmente, em diversos contat_os, tenham êxito. Nós en
tendemos que o momento de voltar ao Conselho de Segurança é indispenSá
vel agora e estão se verificando consultas informais, em Nova Iorque, ilesse 
contexto. V. Ex' estarão lembrados que em diversas ocasiões o Governo bra
sileiro fez apelos à paz, veementes; passou notas aos dois governos. Nessa 
ocasião, verbalmente, nós nos oferecemos para qualquer contato que desejas
sem. O Presidente da República fez apelos em telegramas diretos ao Presiden
te da Argentina e à Chefe de Governo inglês. A nossa posição foi sempre nes
se sentido. Recentemente, na sexta-feira passada, eu passei um telegrama ao 
SecretáriO-Geral das Nações Unídas, com vis ias a estimular uma 3.ção da par
te dele, da parte dos mecanismos, em geral, das Nações Unidas. O próprio 
Secretário-Geral tem feito consultas com as diversas delegações, e jã me res
pondeu de uma forma extremamente positiva. A Irlanda pediu a convocação 
do Conselho de Segurança. Nós temos a esperança de negociações; que possa 
haver este é o objetivo únicO nosso e não desejamos fazer i1aâa cjue possa pre
judicar este objetivo, que é o de deter e reverter, como eu disse, a engrenagem 
da violência. 

Em -termos muito gerais, eu creio que poderia me limitar a fazer esta pe
quena recordação, digamos, do que tem sido a posição brasileira, inclusive 
ostensivamente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Com a palavra o nobre Se
nador Humberto Lucena, como autor do requerimento. S. Ex,. dispõe de dez 
minutos para a sua interpelação. 

O SR- HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. 
Ministro Saraiva GUerreiro: 

Ao registrar a presença de V. Ex', nesta Casa, atendendo à convocação 
que tive a honra de subscrever em nome do PMDB e que foi posteriormente 
aprovada pelo Senado Federal no uso de suas prerrogativas, não poderia dei~ 
xar de mencionar que ao que assistimos hoje configura uma indispensável 
troca de informações entre dois Poderes da República mas, acima de tudo, re
sulta do cumprimento mesmo de uma imposição constitucional, de vez que 
ao Senado cabe estar permanentemente preparado para exercer a competên
cia exclusiva do Congresso Nacional de uautorizar o Presidente da República 
a -declarar guerra e a fazer a paz." 

Foi lieSte-.s_entido, Sr. Minístro, que tão logo se tofnou clara a gravidade 
da Crise d:is Malvinas, com convite e depois uma convocação foram feitos a 
V. Ex•, para que aqui comparecesse, pois cumpria-nos conhecer a posição do 
Governo brasileiro sobre o assunto: Permita-me V. Ex' manífestar, portanto, 
nossa estranheza diante do fato de que somos agora -decorrido mais de um 
mês da invasão argentina às Ilhas Malvinas, e depois da realização da reunião 
.de consulta da OEA em Washington -tenha V. Ex• atendido ao cometê e 
convocação do Senado Federal. 

O~ PMDB tem acompanhado com apreensão crescente a evolução dos 
acontecimentos no Atlântico _Sul. Estamos convencidos de que, a esta altura, 
seja qual for o desfecho para a crise, estará profundamente afetada a unidade 
americana. No contexto que já vivíamos, com os graves cOnflitos ainda não 
resolvidos em diferentes países da América Central, não se pode esquecer a 
nova e difícil situação da Organização dos EstadoS Americanos, consideran
do que a quase unânime solidariedade Latino-americana expressa na Reso
lução de 28 de abril passado foi praticamente ignorada, sobretudo, por quem 
não -finha o direito de igriorâ-la: os Estados Unidos da América do Norte! 

Além disso, há de se concordar c_om o Sr. Ministro Délio Jardim de Mat
tos, -da 1\eronáutica que, ao comentar o apoio declarado dos Estados Unidos 
à Inglaterra no conflito das Malvinas, recoilhe"ceu que este fato gera sérias 
"desconfianças" dos países sul-americanos em relação aos EUA. Isso tudo, 
sem esque-cer- os efeitos diretos que desdobramentos de todo indesejãv~j~ po
derão iirida fazer chegar até nós. 
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O PMDB, como sabe V. EX•, é um Partido na oposição que não se tem 
furtado a reconhecer, em diferentes ociüiiõéS;- a· cOITeção da política externa 
posta em prãticã-pelo Itamaraty. No caso presente da Crise das Malvinas, 
sempre acreditamos que estava reservada ao Brasil uma posição privilegiada 
para se transformar no grande mediador do conflito e pa~a, uma vez mais, te~ 
sua liderança reafirmada no contexto internacional e, sobretudo, continental. 

Não nos parece, contudo, que este papel e esta liderança venham sendo 
exercidas, como se esperava, pelo Brasil. 

É nesse sentido, por exemplo, que nos estranhou que o Governo brasilei
ro tenha - corretamente, aliãs - manifesfadO-Se contra o ataque inglês às 
Ilhas Malvinas como uma violação da Resolução n9 502 do Conselho de Se
gurança das Nações Unidas, mas não tenha também s~ manifestado pronta
mente contra a Argentina quando ela retomou as ilhas utilizando a força, 
mesmo que reconhecido seu direito de soberania. 

A nossa expectativa, Sr. Ministro, é de que ainda possamos reencontrar 
nosso papel nesta crise. Esperamos, acima de tudo, que o Brasil possa contri
buir ativamente para que o conflito retorne para- a mesa de negociações e para 
as vias diplomáticas. No estado atual do conflito-, conúldo, o apoio irrestrito 
à mediação do Secretário-Geral da ONU e o apoio brasileiro para que sejam 
acionados os mecanismos previstos na Carüi.-Ciã.s NaçÕes úniCfãs Para manu
tenção da paz e da segurança internacionais- corno iltiás, V. Ex• já1iú.istiu, 
por telegrama, junto ao Sr. Sec!"etário-Geral - nos parecem as alternativas 
mais viáveis. Isso, naturalmente, sem prejuízo de que o Brasil busque tam
bém, por seus próprios meios, o urgente rCstabeiecimérito da paz Sem o emw 
prego continuado da violência. 

Em suma, Sr. Ministro, como V. Ex• encai-a a decisão dos Estados Uni
dos da América em se aliar, em solidariedade ostensiva à Grã-Bretanha, no 
conflito das Malvinas, tendo em vista os compromissos llltefan1ericanos? E 
ademais, corno V. Ex• vê, a esta altura, a possibilidade do cUmPrimento da 
Resolução do Conselho de Segurança da ONU que, ao nosso ver, ê o cami
nho mais dircto, e curto para: que todos nós possamos amanhã nos confrater
nizar em torno de uma solução pacífica para esse gravíssimo conflito inter
continental e mundial mesmo? 

O SR. MINISTRO SARAI V A GUERREIRO- Sr. Presidente do Se
nado, Exm9 Sr. Senador Humberto Lucena, eu queria, antes de-mais nada, re
cordar que eu fui convidado pelo Presidente da Comissão de Relações Extew 
riores, o ilustre Senador Luiz Viana Filho, a comparecer àquelaCom_issão. E 
concordei em que seria-marcada a data de 4. dé nlaio. :Depoh, fui iriformado 
de que havia um requerimento que iria ser aprov.ãdo, e que esse fequerimen
to, sendo aprovado, eu teria trinta dias para vir aqui. Creio que esse prazo de 
trinta dias estâ longe de esgotar-se, então, eu não posso deixar de mencionar 
que, a rigor, estou estritamente dentro dos prazos, para que isso seja registra
do. 

Quanto à posição -do Brasil neste conflito, desde o princípio nós nos es
forçamos, de todas as formas, no sentido da pacificação~ tanto jUnto a uma 

. parte, quanto junto da outra. 
Nós temos, de um lado, um país com o -qual as nossas relações são den

sas, variadas, e tendem a sê-lo para o futuro, cada vez mais, como é o caso da 
Argentina. Temos, do outro lado, um país, o Reino Unido, com o qual não 
temos o menor ponto de controvérsia. Pelo contrârio e,-naturalmente, a nossa 
posição -tinha que ser uma posição qU6 refletisse a nos~a situação latino
americana, as nossas excelentes relações com a Argentina, a nossa preocu
pação com a nossa região e"-que, ao mesmo tempo, proCurássemos u~ cami
nho para resolver o problema. 

Quanto à idéia de liderança a que o ilustre Senador Humbc;:rto Lucena 
mencionou, nunca agimos em termos de liderança. Agimos em termos de. ser· . 
úteis e, muitas vezes, ser Util rião é tomar urii papei protagônico. NunCa-faze
mos nada simplesmente para demonstrar publicamente que _estamos num pa
pel protagônico. De qualquer forma, no âmbito interamerica-no, quando hou
ve a reunião de consulta com base no TIAR, é sabido ·que demos uma contri
buição, não digo de liderança, mas muito construtiva e por todos reconheci
da, em termos de procurar aquela fórmula que fosse a expressão média, acei
tável pelo maior número-possível de países particiPantes. Isso foi reconheci
do. E devo dizer que temos recebido= sempre manifestações de agradecimentos 
pôr parte do Governo argentino. E mantemos, apesa_r de tudo, b~as rela~ões 
com o Governo do Reino Unido. Afirmo também que Continuamos a nos 
empenhar, como nos empenhamos, no momento justo, certo, junto ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas, estimulando uma ação pÕr parte da Or
ganização. Agora, não temos nenhuma intenção de liderar. Mas a pergunta 
específica que o ilustre Senador colocou se refere à posição que os Estados 
Unidos da América ·tomaram no referente ao conflito, quanto à mediação 
Haig, digamos assim, ou Quando a tarefa de apfoXífuaÇão estava sendo execu-

tada pelo Secretário de Estado, e encontrou um percalço maior, digamos as
sim. Houve uam fase que terminava, o que não implica que os esforços não 
continuem, mesmo depois das atividades militares se terem iniciado, o que foi 
uma posição, mercadamcnte, pró Reino Unido, com algumas medidas ares
peito da Argentina: restrições a créditos do EXIMBANK a garantias da cor-_ 
poração financeira de produtos de base; a não venda de armamentos à Argen
ti!la. São pr_aticamente essãs três, que têm um efeito prático limitado, mas 
uam significação política muito Séria. 

Com relação a essa posiçâo que os americanos tomaram, o que nós disse
mos publicamente foi o mesmo que dissemos quando a comunidade européia 
anteriormente havia tomado medidas unilaterais em favor do Reino Unido, 
isto é, que nós deplorávamos essa decisão, que não víamos como ela pudesse 
ter qualquer base na Carta das Nações Unidas, no Acordo Geral de Tarifas e 
Comêrcio, ou na ResofUção 502; qUe era, portanto, uma medida unilateral, 
uma medida a deplorar que esperávamos fosse revogada. 

Evidentemente, os efeitos de todos esses acontecimentos, em particular 
dessa decisão sobre o espir1to, a atitude, a maneira de ver dos países latino
americanos com relação ao próprio sistema inter-"americano são, certamente, 
adversos, creio eu que terá efeitos adversos. Nós não costumamos dramatizar 
as situações, não temos o interesse de tornar mais difíceis ou mais graves essas 
situações, mas não ê possível deixar de verificar que houve, de fato, uma evi
dente deterioração_- digamos assim -em toda a América Latina, da atitude 
em relação ao prórpio sistema interamerícanO. Isto, só com o tempo se verã, 
quais as conseqüências que isso teria sobre esse sistema. O sistema tem uma 
base real de interesses mútuos e creio que dificilmente ele será, exatamente, o 

-mesmo que foi antes. Mas esse é um assunto que _se verâ com o tempo e. como 
eu disse, a nossa preocupação, no momento, ê observar, anotar, tirar as con
clusões, mas não necessariamente tomar uma iniciatiVa que tenha um efeito, 
um óbjetívo negativo, neste momento. É evidente, porém, que houve uma de
terioração considerável e que vai pesar i1o cur-so do tempo, vai pesar em ter~ 
mos do caráter desse sistema e da natureza que poderá ter no futuro. 

O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presid~nte, se V. Ex• me permite, apenas 
para lembrarão Sr. Ministro a última pergunta que foi sobre como ele enca~ 
rava as possibifidades, ainda a es.ta altura, de cumprimento da resolução do 
Conselho de Segurança da ONU. 

O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO- Sr. Senador, devo di
zer, e pode ser um vício profissional, que apesar de tudo eu me sinto otimista 
no s~nti_do_ ~e que n_ão _é possível continuar como está, não é possível esperar 
que a força, por si só, r~solv~ uma situação dessas, com crescente perda de vi
das e sérios danos a povos vivilizados,_povos gue são amigos nossos, sem que 
a comunidade internacional c as próprias sortes façam um esforço extraordi
nárío Para ver se se encãminha alguma solução que, pelo menos, leve a um 
cessar fogo, digamos, que é um método, um processo de encaminhamento de 
solução. Tenho muita fé, muita esperança; pode ser que eu me engane, estou 
dizendo isso publicamente e posS.o ser desmentido pelso fatos, mas não posso 
deixar de expressar, não só o meu desejo, mas a minha convicção de que os 
esforços qu~ vão se desenvolver, e que estão se desenvolvendo, neste momen
to, em consultas informais entre o Presidente do Conselho de Segurança e al~ 
guns paísea.chaves, çom a participação do Secretãrio-Geral e dos quaís temos 
ul!l acomp~nhamento permanente, embora não estejamos no Conselho, os 
esforços que o Governo argentino e, certamente, o Governo britânico estarão 
fazendo, sopesando, devem levar a alguma fórmula, pelo menos de fazer pa
ra_r ª engrenagem da v_íolência de uma maneira que seja honrosa para as duas 
partes. Dificilmente, nessas situações, é possível satisfazer, atender inteira
m~!J.te, 100%, ao que cada um deseja. Mas, creio que este mínimo, parar a en
grenagem da vio.Iência e encontrar um método, um processo que seja honroso 
para as partes, acredito que se vá encontrar. 

O Sr. Humberto Lucena- Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Ministro. 
Espero que V. Ex•, sempre que necessário, volte ao plenãrio e às Comis

sões, sobretudo à Comissão de ~elações Exteriores do Senado Federal, para 
contiriuannos esse debate em alto nível em torno da nossa política externa. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Sr. Senador TeotôniO Vilela, para interpelar o Sr. Ministro das Re
lações Exteriores, por dez minutos. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Sr., Ministro Saraivá Guerreiro: 

Fico grato pela presença de V. Ex• nesta Casa. E não fora a consciência 
pessoal de que o País, o nosso País, de algum modo, sente-se ameaçado, eu 
não viria, de maneira alguma, a esta tribuna. 

Seilti e pensei as palavras de V. Ex~ até agora, e percebo a {.>rofunda difi
culdade em que se encontra o Chefe da Casa do Rio Branco para, realmente, 
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pronunciar-se segundo, talvez, o desejo de cada Lirf! d~ XlÓS. Reconheço as 
suas dificuldades- e respeito-as. 

Mas, não o fare"i a perito de não manifestar a \r. Ex.' as pr"eocup3ções de 
uma parcela do Senado, as preocupações de grandes parcelas das populações, 
os brasileiros- e sou um homem que viajo muito- as preocupações, enfim, 
da Nação. Já houve quem dissesse que esta guerra é uma guerra particular de 
Margareth Thatcher. E não fomos nós, brasileiros, nem latino-americanos; 
foram ingleses, jornal inglês, parcelas da opinião pública inglesa. 

Há um questionamento muito grande a respeito das rázões mais profun
das dessa guerra, no próprio território inglês. Da mesma maneira, há uma 
profunda inquíetaçãO de nossa parte cOm- relação à atitude tomada pelo Pre
sidente da Argentina, ocupando abruptamente o território das_ Malvinas, 

·num ato reconhecido internacionalmente com um ato de guerra. 
A posição do Brasil, reconheço, não é fácil. Mas, também, não é fãcíi, 

nobre Mini.Stro, escapar -dós -riSCos que ·esfamos correndo. E é exatamente 
sobre os riscos que corre o Brasil que desejo fazer a V. Ex• algUmas rápidas 
explicações e formUlar duas-Õu "trêS perguntas: Há- Uma iO(j_uleiã.ção que me 
toca, a preocupação que me atinge sabendo que a guerra se trava numa ãrea 
de segurança, área de segurança denunciada pelo TIAR, art. 4~', se não me fa
lha a memória. Ora, se a· guerra se trava numa área de segurança, como pode 
estar seguro um país encravado nesta área e, sobretudo Sr. Ministro, quando 
não há declaração de guerra? 

Este, um ponto inquietante. Duas Nações travam guerra no Atlântico 
Sul; é notório o número de mortes; é notório o dano patrimonial para as duas 
nações; é notória a inquietã.ção de tOda a Ainéríca e, eriti-etanto, est8. é Uma 
guerra ainda clandestina, até esta hora, ou se quer que assim seja, o que no 
meu entender é uma falta de consideração profunda à própria AmériCa Lati
na, e por parte de quem não poderia fazer coisa desta natureza, que é uma 
nação com alta tradição na diplomacia mundial, a InSiaterra. -

Nada tenho, Sr. Ministro, contra qu-alqUer dos dois -países; respeito-os, 
acato-os; apenas cendeno o procedimento de um e de outro. Mas, de qual
quer modo, não será assim que vamos sair desse embai-"ãço: Nós. temos que ter 
uma decisão que, afinal de contas, ê a política, que não é outra coisa s6rião a 
arte da decisão. E estamos navegando num mar de ambigüidades, sérias am
bigüidades, graves ambigüidades. 

Considero, Sr. Ministro, que falharam todos os esforços de mediação, 
todas as tentativas de mediação, quer por parte de nações amigas, quer pOr 
p_arte de entidades internacionais competentes, cOnio a ONU e a OEA, tanto 
assim que a guerra continua, os conflitos continuam; evidfmtemente que os 
apelos continuam. Mas essas entidades não foram atendídas e as nações não 
foram, de maneira nenhuma, devidamente consideradas, principalmente no 
caso dos Estados Unidos da América do_ Norte. 

A guerra, portanto, na sua pior forma, que é a de agredir e matar sem se 
declarar inimigo, ou porque agride e mata, enfim, sem dar satisfação alguma 
ao mundo, instala-se no Atlântico Sul, fronteira com o-Brasil. A guerra está 
instalada no Atlântico Sul. Ataques violentos se travam entre forças argenti
nas e do Império Britânico, em terià, mar e ar. SC ·o patrimônÍo humano e 
material das nações em guerra está sendo violentado, com uma triste relação 
de danos irreparáveis, entre eles mortos de parte a parte, o patrimônio brasi
leiro, pelo risco de envolvimento involuntãrío e paralisação aeronaval no 
Atlântico Sul, que jã está provocando conseqüências mfMarin~a Mercante, 
encontra-se seriamente ameaçado. 

O ·patrimôhio brasileiro encontra-se ameaçado. Todo patrimônio expos
to ao risco visível e inconteste é um patrimônio ameaçado, e coÍnÔ tal câretlte 
de decisão, no que tange ao interesse nacional. -

Amparado pela Resolução n~' 502 do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, amparado pelo art. 4 do Tratado Interamericano de Assistência 
Recíproca e por re-cente Resolução aprovada pela Comissãó-Genil da Tercei
ra Sessão, realizada em 28 de abril de 1982, pergunto, Sr. Ministro, Se··o Ita
maraty não reconhece que o Brasil se sente de algum modo ameaçado e hosti
lizado com os sanguinários conflitos no-Atlântico Sul, sem que haja, sequer, 
uma declaração de guerra definidora, evidentemente, de rumos e propósitos. 

Segundo: se não há ameaça alguma ou se há ameaça, gostaria de saber 
que providências foram tomadas para salvaguardar a população brasileira, e 
que parte dessas providências pode ser liberada, a fim de acautelar a opinião 
pública contra as naturais inqueitações que conflitos dessa natureza costu~ 
mam provocar. 

Isso, Sr. 1\-tinistro, porqUe os pronuncí<imentOS conhecidos até ~gor~. 
por parte do Governo, dão a idéia, um tanto confusa, de que o Brasil deseja 
se colocar neutro, diante dos fatos. 

Mas são os próprios instrumentos fornecidos pela ONU, pela OEA e 
pelo TIAR, ao pedirem a paz aos países envolvidos, que denunciam a impos
sibilidade; em face de um conceito de segurança da área, a guerra torna a si~ 
tuação de um País como o Brasil, como de um país impossibilitado de neutra~ 

Odade; pelo fato de se encontrar encravado na área _de segurança. Ou St?ja, os 
próprios elemen~os f~rnecidos reta ~EA, pela ONU e pelo TIAR nos d_ã~ aT
gumento para que Ttos consideremos intr8.nqüilos e inseguros, encravados que 
estamos na área de segurança, onde se travam as balalhas no Atlântico SuL 

Se a guerra se trava numa ãrea considerada de segurança, evidentemente 
que nenhum país encravado nessa área pode se considerar seguro, para assu
mir neutralidade diante de fatos.que, queiram ou não queiram os neutralistas, 
atingem as nossas razões de P3.-ís-Meffibros do OEA e subscritor do TIA R. 

Por outro lado, não é aceitável a tese, no meu entender, de que o concei
to de_soberania, exarado pelo império brasileiro sobre as terras das Malvinas, 
tenha que prevalecer hoje, quando a nossa posição de apoio aos povos não se 
fundamenta mais no título de domínio ou de propriedade de terra que alguém 
tenha, de uma ilha, mas se baseia na autodeterminação da sociedade que ha
bita essa terra, esse SítiO ou-eSSa ilha. 

Muito bem, poderia apoiar a ínv:iSão inglesa. Por que então o ltamaraty 
-vem pergunta- não poderia patrocinar a paz, a partir da íi-idependêncfa 
das ilhas Malvinas, estabelecendo-se a preliminar de retirada de tropas, tanto 
das Malvinas, por parte da Argentina:, quanto da Geórgia do Sul e do Atlân
tico por parte da Inglaterra? 

Realizando, Sr. MiniSúO-, um e5tudo um pouco mais profundo, pelas 
manifestações feitas pelo gfupo da trilateral, Estados Unidos, Mercado Co~ 
mufn Europeu e Japão, estamos desconfiados de que há outros interesses nes
ta guerra, e ao que parece ela não é somente da Sr' Margareth Thatcher. A sr' 
Margareth Thatcher, ao que parece, está interpretando, também, interesses 
outros desse grupo. E. uma tese que está sendo estudada à luz de fatos concre
tos, como seja o caso do bloqueio. O bloqueio foi uma atitude unilateral, o 
bloqueio econômico foi uma ãtitude unilateral, desses grupos contra a Améri
ca Latina. 

Então, diante dessa situação, Si-. Ministro, não seria o caso de o Brasil 
lembrar a necessidade de que a OEA deve ser, na_ verdade, um organismo que 
tenha que defender os interesses da América, e não os interesses do trilatera
lismo? Não seria o caso de hoje levantar a suspeita de que a OEA não pode 
funcionar onde está funcionando? Ou Os subs_crjtores ou todos os países que 
fazem parte da OEA devem a sua sobrevivência úníe3. e eXclusivamente à de
cisão soberana dos Estados Unidos? 

A inquietação, portanto, aqui manifestada, tem vários aspectos: de natu
reza política, de natureza cívica, de natureza social e de natureza econômica. 
E o Brasil está, na verdade, cercado por todos os lados de uma grave crise. 

Muito obrigado, Sr. Ministro. 

O SR. MINISTRO SARA! V A GUERREIRO- Sr. Presidente do Se
nado, ilustre Senador Teotônio Vilela, a pergunta que V. Ex' fez bem mostra 
a variedade de aspectos dessa crise, as diversas maneiras de encará-las, as di
versas ramificaçõ_es que podem ser vistas. Partilhamos todos, evidentemente, 
da grave preocupação com essa crise: nfnguém ganha, a rigor, com essa si
tuação; certamente, o Brasil tampouco. 

Creio que a peigunta que V. Exf- colocou tem vários aSpectos, procurarei 
ver se me concentro em alguns dos pontos essenciais· das perguntas. Do perito 
de vista de risco brasileiro, a correr pelo Brasil, nós não temos razão para ver 
um risco de ordem militar imediato. Acrçditamos que esse conflito não ultra
passará, desse ponto de vista militar, aquela área limitada. V. Ex' perguntou 
se está ocorrendo na zona definida pelo T!atado Interatpericano de Assistên
cia Recíproca, fato que foi refletido do ponto de vista operacional numa reu
nião do órgão de consulta, convocada a pedido elo governo argentino, o qual 
pediu a convocação com base no art. VI, uma situação que põe em risco a 
paz, a integridade política e territorial de UJ? dos países._ O órg~o de consulta 
se ma.nifestou; co~o é ~ibido, por uma resolução em que nós tivemos um pa
pel não de iidei-ança, _mas u_~ papel de Procurar o denominador comum e c!-e 
acofdo com o próprio país que tinha buscado a reunião, em que os elementos . 
essenciaiS da opinião da inaioriã - 17 entre 2 r participantes - estão expres
sos de forma muito clara, que é uin ceSsai" fogo, negociações tendo em vista os 
direitos argentinos. Esse é o cerne da reSolução, isió é, a busca, ainda, de uma 
solução por via de negociação. 

Depois disso - como jã foi mencionado aqui - os fatos evoluíram e se 
têm vefifiCido confrontações-militares; é um tipo de confrontação corno o 
que o Exm9. Sr. Senador apontou muito bem; não caracteriza uma guerra no 
sentido- do Direito Internacional Público. As partes alegam que agem com 
base no art. 51 da Carta das Nações Unidas - legítima defesa - alegação, 
aliás, que só é válida quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas 
não toma a ação; a rigor, pode-se dizer que ele tomou a ação, pois adotou a 
Resolução 502, Resolução esta que o órgão de consulta, com base no TIAR, 
recomenda às partes que obedeçam em todos os seus parágrafos, e não seleti
vamente, escolhendo aqueles que lhe favorece, É por isso que o caminho na
tural, desde que terminou essa reunião e que começaram a se verificar essas 
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confrontações militares repetídas, por um lado, e por-·Outro, não tendo havi
do êxito até agora nos esforços feitos, quer pelo Secretário de Estado, quer 
mais recentemente pelo Governo do PerU, o UriicO caminho cterifro ·da siste
mática internacional para tratar do assunto, para-procurar o caminho da paz, 
digamos ass-im, parece ser o das Nações Unidas: o Conselho de Segurança, al
gum tipo de ação utilizando os serviços do Secretário-GeraL 

A nossa esperança é de que as partes envolvidas na disputa estejam hoje 
maduras para entrar nesse processo, que as condições de opinião pública in
terna nesses países, que a pressão hoje, digamos aSsim, universaf para que 
acabe essa engrenagem de violência, torne factível uma ação construtiva por 
parte das Nações Unidas: O Conselho de Segurança, co~ Uma p~fiicipaÇão_ 
importante do Secretário-Geral. · 

Este, vemos como o possível caminho e, por isso mesmo, o apoiamos, 
por isso mesmo mandei meu telegrama ao Secretário-Geral das Nações Uni
das, na última sexta-feira, por isso mesmo se têm verificado várias reuniões 
em Nova Iorque, desde ontem, hoje no_vamente, talvez amanhã, c nós falare
mos no Conselho. 

Com relação à nossa posição, é precíso lembrar o seguinte: nós temos de 
ver a nossa posição em termos não do momento, mas numa perspectiva do 
futuro também, numa perspectiva de preservar o grau excepcional a que che~ 
gamos e para o qual o próprio Presidente da Repóblica deu muito de si, pes
soalmente, em termos de relacionamento com os. países vizl"nhos, de criação 
de confiança, de superação de ressentimentos, de entendimento, de capacida
de de diálogo. Isso não nos cega, evidentemente, para os princípios de ordem 
geral, mas é um fator que não podemos deixar de sOPesai mUito cuidado-sa
mente. Por isso nós nos concentramoS, sem nOs fazermos de jUízes, num es
forço muito deliberado pela solução pacífica. 

Nós não podemos impor uma solução pacífica. A rigor, ninguém pode; O 
país mais poderoso da Terra tentou e, até agora, não teve êiítO. Nós não 
teríamos essa veleidade, nós nunca tentamos algo que esteja além dos nossos 
meios, mas naquela medida em que podemos trabalhar, ilustre Senador, pos
so assegurar a V. Exf. que tudo estã sendo feito e será feito. 

Quero ser menos pessimista, talveZ, do que os fatos objetivos a que V. 
Exf. se referiu poderiam fazer crer; acredito que apesar dos fatos extremamen
te negativos, dos sofrimentos, da perda de racionalidade que sempre se verifi
ca nessas situações, uma certa perda das emoções públicas que se criam nos 
paíse's afetados, apesar disso, acredito que serã possível restaurar por um 
meio pacífico, alguma forma de convivência no Atlântico Sul, em que nenhu
ma das partes saia humilhada e em que os outros países- todos vamos sofrer 
um pouco, jâ estamos de alguma forma, direta ou indiretamente -, terão li
mitado ao máxil}lo os possíveis prejuízos; acho qUe esse é o objetivo: limitar, 
ao máximo possível, danos de toda a sorte. Certamente, acho eu, do ponto de 
vista estritamente militar, o risco não tende a alastrar-se; pelo contrário, e 
uma superação desse momento difícil, creio que permitiria reverter tudo aqui
lo que foi acessório ao conflito, inclusive as atitudes que foram tornadas pela 
Comunidade EConômica Européia, ondejá se notam vozes pondo em dúvida 
a sabedoria da decisão. 

Nos Estados Unidos, evidentemente, as coisas quando acontecem acon
tecem e nunca voltam a ser exatamente as mesmas, mas o esforço e o interesse 
de um país como o Brasil é de não agravar a situação em sUas-- seqUelas. 

Lamento muito não ser, talvez, tão preciso quanto -v. Ex'" desejaria, mas 
estou dando a V. Ex', entretanto, aquilo que é a nossa diretriz, aquilo que 
buscamos. 

Muito obrigado. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Sr. Ministro, apenas um esclarecimen
to, a fim de que não haja nenhuma confusão. Eu queria apenas pedir licença, 
porque o Ministro, ao me responder, falou que não hã assim um perigo ime
diato de envolvimento militar ou qualquer coisa semelhante. 

Mas, na minha interpelação, em momento algum falei essa palavra, mili
tar; em momento algum. O que me está preocupando não é o_envolvimento 
militar do País, a minha interpretação vem de outro modo, é a pressão econó
mica que está sendo criada para a Argentina e com os reflexos para o País. 

E não é à toa que ainda ontem um banqueiro "inglês ou americano 
lembrava ao Brasil que ele não podia tornar partido porque era grande deve
dor dos países da União Trilateral. 

Entã_o, é por aí qUe nós brasileiros estamos sentindo os grandes efeitOs da 
guerra. O envolvimento militar, o engajamento militar, é outro aspecto do 
qual eu não tratei. --

Eu pediria apenas que o Itamaraty nos acalmasse, nos acautelasse, dis
sesse uma palavra mais precisa ·pelo menos com relação a isso, p-orque a guer
ra, se ela militarmente está devorando e devastando a Argentina, econômíca e 
politicamente está devastando toda a Aniérica Latina, porque só a -posição 
unilateral, isolada dos Estados Unidos, pondo todo o seu poderio econômico 

e militar à disposição da Inglaterra, depois de desconsiderar os 17 compa
nheiros d_a OEA, que votaram a favor da cessação de hostilidades, é um argu
mento grave, Sr. Ministro, que nós outros não podemos deixar de considerar 
com profunda estranheza e preocupação. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Lembro aos Srs. Senado
res que no rito desta sessão não há a figura da réplica. Em sendo permitido, 
pelo Ministro de Estado convocado, o aparte na fase de interpelação, então o 
aparte é concedido. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Viana Filho. 

O SR. LUIZ VIANA VILHO- Sr. Presidente do Senado, Sr. Minís(ro 
Sar_aiva Gudfeíro, Srs. Senadores: · 

Não fosse a circunstância de que a convClcã.ção de V. Exf. que hoje se rea
liza, tivesse partido da Comissão de Relações Exteriores, que tenho a honra 
de presidir, e por uma sugestão do Senador Itamar Franco eu não ocuparia 
esta tribuna. 

Mas, nessas circunstâncias, pareceu-me que a minha omissão poderia ser 
reparada, porque, ouvindo atentamente a exposição de V. Ex', às interpe
lações aqui feitaS, todas elas com muita propriedade, parece-me que ressalta, 
nitidamente, que da atitude, da ação, ou a ação e atítude do ltamaraty devem 
ser conduzidas, _como têm sido por V. Ex' e pelo Governo, dentro de duas 
perspectivas. 

Uma perspectiva imediata, que é a perspectiva da guerra, ou melhor di
ria a perspectiva de alcançar a paz. 

A outra perspectiva ê mais remota. Nós não podemos entrar ou assistir 
esses conflitos sem considerar que outros anos virão, outros decênios virão, 
outros tempos virão e que o Brasil terá que estar presente com a sua auto rida~ 
de política, a sua -autoridade moral, a sua autoridade internacional, que ele 
tem sabído prC:servar através de toda a sua vida independente. 

E mais do que isso,:Sr. Ministro, eu me permito, talvez um pouco extem
poraneamente, lembrar aqui que, embora devamos estar e estejamos voltados 
para o presente, preocupados com o presente e, também, com o dia de ama
nhã, nós devemos aprender alguma coisa nas lições de ontem. Devemos nos 
lembrar o que- tem sido o Brasil. Não só o Brasil independente, mas, antes dis
so, o Brasil do século XVIII, de Alexandre Gusmão, que foi realmente o 
grande modelador das nossas fronteiras coloniais. E durante e através de 
todo largo tempo o Brasil pôde manter uma atitude- e é aí que eu qUeria 
chegar, Sr. Ministro-- que lhe permitiu, num determinado momento, reali
zar aquelas façanhas diplomáticas que, talvez, pudessem parecer em certos 
momentos impossíveis: a Tríplice Aliança, cuja importância na vida brasilei
ra, no destino do Brasil, no resultado da guerra com o Paraguai nós não igno
ramos. Isso mostra que aos Estadistas, como foram aqueles do Impêrio, e 
como devem ser os de hoje, como é V. Ex•, à frente do ltarnaraty, não escapa 
que as medidas de hoje terão o seu reflexo no dia de amanhã. É fácil falar 
considerando-se apenas o dia de amanhã, o dia próximo, a conseqUência frri~
diata, mas não é fácil falarmos e agirmos sabendo que teremos nessas deci
sões, nessas ações, elementos permanentes, elementos. talvez, definitivos, 
para o nosso futuro, para a nossa História; para as nossas relações 1ri.temacio
nais. 

É dentro dessa perspectiva, Sr. Presidente, que temos observado a ação, 
a poSição do-Itam3rat)r, a cuja frente, em boa hora, se acha V. Ex• V. Ex• tem 
agido com aQuela prudência, mas tã.mbém co~ aquela atenção que é neces
sária, para que o Brasil não faça mais do que deve fazer e nem faça menos do 
que lhe cumpre na vida internacional. h den~ro_dessa pauta que V. Exf. tem 
orientado a sua ação nesse episódio. Acredito que ainda caberá ao Itamaraty 
e ao Governo brasileiro, sobretudo com a viagem do Presidente Figueiredo 
aos Estados Unidos, uma ação, uma atitude, uma colaboração apreciável, 
não sei se definitiva, mas de qualquer modo importante, no desenvÓlvimento 
dos fatos que hoje se desenrolam. 

Estou certo de que V~ Ex•, dentro dessa orientação, irá dar ao Brasil 
aquela tranqüilidade desejada, reclamada, indagada pelo Senador Teotônio 
Vilela. É uma indagação realmente própria, porque ela paira em toda a 
Nação. Toda a Nação está preocupada, toda a Nação está voltada para aque
le Cone Sul como, se por uma fatalidade história. ou geopolítica, para falar 
uma linguagem mais atual, nós estivéssemos vinculados inexoravelmente. Por 
mais que, em determinados momentos, pensemos que o mundo se deslocou, 
que o mundo ficou menor ou maior, e que nós- podemos nos desvincular um 
pouco daquela região, nós vemos que os fatoS são mais fortes do que a nossa 
imaginação, do que o nosso desejo, e eles acabem nos impondo a ficarmos 
preseriieS, ã ficãhnos senSíveiS a tud6 que se passa naquela região do Prata. e. 
uma fa(alídade para o Brasil e eu sei, ou pelo menos tenho a impressão, de 
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que V. Ex' está agindo com essa consciência, de que o Brsil não pode fugir ao 
Prata. Tem que ter assuas'vistas voltadas para o Prata, seja como neutro, seja 
como mediador da Paz, seja como promotor que leve a Paz, o Brasil tem que 
agir consciente de que está próximo do Prata, que o Prata nos diz respeito 
como se fosse uma região propriamente nossa. Não podCmos nos alheiar, não 
podemos ser indifer-entes, não podemos igiiOrar nada desse grave episódiOde
pois do qual, creio eu- e essa é a única pergUnta que eU deixaria ·aqui- a 
médio pi-azo; pelo menos, o- sistema interamericario tiâO-será-ffiais o que é h o-
~ -

É o que eu tinha a dizer, Sr. Ministro. 

O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO- Exm• Sr. Presidente do 
Senado, Exm9 Sr. Senador Luiz Viana: 

Muito agradeço a compreensão que V. Ex' demonstrou das motivações, 
das causas e das preocupações fundamentais, nem se poderia espetar outra 
coisa de um historiador arguto e com uma visão tão precisa, tã-o eXata de nOs
sa História, da nossa posição geog·~áfica e do nosso_fu~uro. _ 

É eVidente que há as duas fases; há a questão de obter a paz, a questão de 
restringir os prejuízos que sempre haverá. Aqui" eu gostaria de voftai- a 
desculpar-me por haver mal interpretado as considerações do Senador Teotô
nio Vilela sobre a gravidade ou a preocupação de risco que S. Ex• via e eu, na 
verdade, acabei subdividindo esse riscO. Realmente ele não se referiu, em ne
nhum momento, expressamente, a risco militar e eu Vi qu-e S. Ex• pensava, in
clusive ou principalmente, em certos efeitos de orde-m financeira oU econômi
ca que podem ocorrer. 

Isso, digamos, é o ii:nediato, acredito c!u, episódio, que pode ser circuns
crito e o País continua a manter muito bom crédito, apesar de que possa ha~ 
ver da parte de um ou outro banqueiro algum tipo de extrapolação. 

Há uma Situação tensa -m.Jrha tegíãõ, tOdos os países da regiãO estãO de 
certa forma envolvidos, quem sabe, vamos ter prudência, às vezes,-tima pru
dência excessiva. Mas isso é o imediato é o que eu acredito será episódico, li~ 
mitado e superado. 

A nossa preocupação central é atac-ar a essênCia da coisa, que é fazer pa
rar a espiral da violência pelos meios ao nosso alcance. Se Dós Dão -poãtinos 
impor a paz podemos contribuir para a paz por todás- o_s ·meios. E por detrás 
está, e eu creio que o povo brasileiro que tem uma espécíe....:..:. sempre teVe
de sabedoria histórica, intUitiva, compreende muito bem que temos de pensar 
não em hoje ou amanhã, mas daqui a dez, vinte anos, naquilo que será a t:e
gião que queremos vrver, no tip-õ de relacionamento descontraído, franco e 
sem ressentimentos com os riossos vizinhos e que o País tem uma responsabi
lidade nesse campo, de preservar essa opção ótima- digamos assim- e, ao 
mesmo tempo, embora o mundo hoje seja pequeno pefas- comunicações, os 
transportes, as interligações ecõilômícas de toda ordem, sem dúvida alguma, 
há até mesmO por força das possibilidades de ações maiores Ou menores de 
cada país nas difer(mtes-fegiões. Há, de nossa parte, uma prior-idade perma
nente para a América Latina como há para a África, -enfim, para certas âreas 
que nos tocam muito de perto, em todos os sentidos: materiais e, também, 
culturais e espirituais. Por fsso-·eu Creio que à pergunta do Exm9 Sr. Senador 
Luiz Viana Filho eu responderia muito enfaticamente que sim, qüe é funda
mentalmente essa a preocupação, ·a rigor, aquela que deve dominar no senti
do da preservação-das nossas opções que serão opções neCessárias para ó fu
turo. Duas ou três e, uma delas, a fundamental, é esta dentro de nossa região. 

Quanto ao sistema interamericãno, veremOS Que não poderemos ser acu
sados de haver feito nada para enfraquecê-lo ou infirmá-lo. Nós procedere
mos, como os demais participantes, -dessa espécie de análise daquilo que os 
fatos presentes poderão representar para o seu futuro. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Evandro Carreira. - ~ 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Ilustre Sr. Ministro Saraiva Guerrei· 
r o: 

Com muita pr6.ste.ia e solicitude V. ex• aquiesceu àõ convif6 da Casa dos 
Estados para debater conosco o problema aflitivo do sul do Atlântico, que 
envolve dois países am-igos, a Aigentina e a Inglaterra. Dentro de um espírito 
de debate, acredito perfeitamente que V. Ex' Tião velo apenãS pfe&tãf eSclare
cimentos, não veio apenas dar a opinião ou o ângulo do ExecutivO, mas tam
bém nos auscultar, conhecer a opinião do povo, dos Estados que aqui repre
sentamos. Eu trago -a V. Ex• exatamente a opinião dos trabalhadores brasilei
ros, porque represento a Liderança dos trabalhadores nesta Casa, que, embo
ra singela e una, jâ tem .. demonstrado exteriormente uma expressão notória_~ 
bem avaliável. 

Dentro deste esPírito, eu gostaria de adíantar a V. Ex• que os trasbalha
dores chegaram à conclusão de que nesse conflito, nesse entrevera no Atlânti
co Sul, eles são de opinião absoluta pela total neutralidade do Brasil, haja o 
que houver. Os trabalhadores brasileiros se recusarão a qualquer comporta
mento belicoso, seja por parte de ''a" ou por parte de "b". Esta é a opinião 
dos trabalfiadores brasileiros, que tenho a honra de transmitir a V. Ex• que, 
·com muita: luddéZ, conduz os destinos das relações internacionais brasileiras. 

Denho desse enfoque, eu faria a V. ex• duas perguntas. Q-ue imr)iicações 
traria para- o Brasil uma posição de neutralidade absoluta no conflito das 
Malviiias, considerando que a maioria dos países latino-americanos se posi
cionam numa espécie de alinhamento total com a Argentina? Esta é a prmeira 
prgunta. 

A segunda, Ex•, seria esta:_ que providências está tomando o Governo 
para m1rlifuizar o" impactO negativo que possa tri:tzer o conflito das Malvínas 

-no setor externo da economia brasileira, como sói ser este aventado pelo ilus
tre Senador Teotónio Vitela, em particular no terreno do serviço da dívida ex
terna, em que já se percebe uma tendência do aumento das taxas de risco do 
celebérrimo spread; e quã.1 seriam as medidas que o Governo já estaria to
mando para minimizar esse insulto à economia nacional? 

São apenas estas duas perguntas, Ex•, que lhe dirigimos. 

O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO- Exm• Sr. Presidente 
- - -

do Senado, Exm'? Sr. Senador Evandro Carreira: 
V. Ex• tocou num ponto que é fundamental, é óbvio. Para mim, é da 

maior utilidade, em todos Os sentidos, sentir aS _op!rüões, as considerações e 
os comentários conclusivos que são preocupações por parte de V. Ex•s, que 
têm não só representação, mas um cantata permanente com vários setores do 
País, e que podem, portanto, expressar com muita realidade esse tipo de preo· 
cupação da opiníão Pública. 

Estou certo de q_1,1e a minha vinda aqui é de maior utilidade, para mim, 
do que para V. Ex•s Talvez eu não possa ser tão informativo quanto deseja
ria, mas certamente estou sendo informado de maneira extremamente útil 
para mim, como disse. 

A idéia da neutralidade absoluta se coloca qUando há uma guerra defini~ 
da, o que não há~ do ponto de viSta técnico propriamente. t uma situação 
bastante complexa em termos jurfdicos, digamos assim, as duas partes ínvo
Cãndo o art. 51 da Carta. De qualquer forma, senão exatamente no sentido de 
neutralidade absoluta, é o que temos procurado fazer. E quanto a isto não há 
um alinhamento absoluto da Argentina, nem da nossa parte e nem dos países 
vizinhos. Nem a Argentina nos pediu isso. É preciso anotar esse aspecto. 
Como se pode ver, em termos do que se passou na reunião de consulta com 
base no TIA R, ela des~jou uma expressão de solidariedade política que foi 
dada e sempre com a preocupação de -que ela fosse tão ampla quanto possível. 
E para ser tão ampla quanto possível, ela tinha que procurar um certo deno
minador comum. Não h~ !-1~!1 posição ~xtremada. 

Agora, quanto aos efeitos na área financeira e tConômica - e a-cho que 
são efeitos accessórios da situação principal de um conflito- com relação ao 
Brasil, tanto quanto eu saiba, eles têm sido mínimos. Há preocupação de que 
eles aumentem, porque nessas questões, conio é- sabido, hã muitos fatores psi
cológicos atuando. A avaliação de risco é, muitas vezes, determinada nos 
meios financeiros p_or impressões, por excesso_ de prudência. 

O que o Governo - e a pergunta é específica·..:.... tem feítO para restringir 
isso é a própria credibilidade que o Governo criou nesta área, externamente; e 
foi demonstrada, incluSive recentemente, jâ até depois de iniciado este confli
to, pela conclusão de uma série de empréstimos no Exteríor, pelo fato de que 
a vida, a economia externa do País está sob controle, em termos de impor
tação e exportação, em termos de capacidade de pagar. Tudo isto são fatos 
objetivos e tendem, de uma forma muito definida, muito clara, a restringir, ao 
wáxi_mo, aquelas possíveis hesitações que decorram de uma avaliação impres
sionista por parte de algunl meio financeiro, algum banco isolado, alguma 
autoridade isolada. 

O Sr. EVandro Carreira- Ilustre Ministro, eu pediria um aparte a V. Ex• 

O SR. MINISTRO SARAIVA GÜERREIRO -Poís não. 

o-sr. Evandro Carreira- Gostaria de -remetê-lo à mfnha primeira per
gunta-. Parece-me que países, se não me engano, como o Peru ou a Venezuela, 
teriam feito demonstração eloqüentes, inequívoca.s--de apoio militar à Argen
tina. Parece~ me que não é unânime essa neutralidade. Há países que já se ali
nharam, já se posicionaram definitivamente em favor da Argentina. E·se esse 
alinhamento se espargir, ganhar terreno, e for o Brasil o único País a se isolar, 
pergunt<? a V._ Ex•, quais as conseqüências dessa neutralidade, porque é possí
vel, até uma invasão do Território Argentino, do teritório continental. 
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O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO- A esta pergunta, eu di
ria o seguinte: Esta é uma hipótese que não espci:ramos. Nuncã_S_e colOcou a 
aspecto militar propriamente dito e não esperaniO-s que Se chegue ·a esse pon
to, nem acreditamos sequer que haja, até mesmo Por parte dO Governo Ar
gentino, uma expectativa de que isto aconteça. 

De modo que é uma hipótese sobre a qual eu não dtsCjari8,'.faHir~-Porque 
ela se apresenta ainda como uma hipótese, na minha opinião, com os dados 
presentes do problema, como uma hipótese abstrata. 

Peço desculpas por não responder, por não desejar responder a uma si-
tuação hipotética- cjue- acreditO riào ·se concretizará. --

O .Sr. Evandro Carreira - Compreendo perfeitamente. 
Agradeço, e espero que não tenhamos que ouvi-lo uma outra vez dentro 

dessa hipótese concreta e positiva. - --

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Luiz Fernando Freire. S. Ex• dispõe de 10 minutos para iílter
pelar o Ministro. 

O Sr. Luiz Fernando Freire- Sr. Presidente, Sr. Ministro SaraiVa Guer
reiro: 

Sabe bem V. Ex• do alto conceito e estima que tenho por sua pessoa -
estima e conceito já externados aqui nesta Casa, mesmo quando, por mais de 
uma ocasião, tive o prazer e _o privilégio de transcrever certos pronunciamen
tos de V. Ex•, tanto no Brasil como no exterior. 

Sr. Ministro, rião era o meu desejo entrar neste debate, até por ser um de
bate com hora marcada, pois nós temos to minutos e eu preferiria- tú debati
do com V. Ex•, na Comissão de Relações Exteriores onde seria mais fácil o 
diálogo através de um regime de perguntas e- •espostas. Mas, como fiz dois 
discursos nesta Casa, nos últimos dez dias, sobre o proble"ma das ilhas em 
questão, eu não poderia deixar de vir à tribuna para externar algumas dúvi
das minhas, no que se refere à posição brasileira. 

Os oradores que me antecederam já formularam as questões de maior 
iinportância. No entanto, gostaria de fazer alguOs 1-ep:uos, Sr. Miriísiro, para 
que eu pudesse entender exatamente em que se baseia a posição do Brasil nes
te caso. Por exemplo, tem sido dito que o_ Brasil, desde 1833, já tinha uma po
sição estabelecida, reconhecendo a soberania da Argentina sobre essas ilhas. 

No meu entender, Sr. Ministro, acho que não existe nenhuma posicão es
tática política, porque o Brasil, durante 20 anoS, na própria ONU, votou sis
tematicamente contra o ingreSsO da China naquela organização e um belo dia 
mudou de opiníão, rapidamente, porque as conveniências do momento deter
minavam qtie ele assim procedesse. Evidentemente, não estou fazendo nenhu
ma alusão a que o Brasil deva rriudar de opfnião sobre reconhecer ou não a 

·soberania, Ou melhor, esti~ular que seja reconhecida a soberania das ilhas 
pela Argentina. Acho que o Brasil poderia apoiar a reivindicação, mas não 
poderia ir adiante disso e apoiar o ato de fofça que a Argentina praticou. E 
somente estou, aqui, citando a Argentina diretamente por(Jue foi o tema do 
meu discurso. Não se pode falar pecado sem falar do pecador, neste caso. 

Então, ã posição do Brasil parece-me extremamente difícil de compreen
der. Será que a solidariedade continental, é uma das razões que obriga a isso? 
Já declarei aqui, Sr. Ministro, e lamento voltar a dizer, que nos anos da guer
ra, em 1942, essa solidariedade continental não existia, porque os nossOs-na
vios eram afundados e o nosso vizinho vendia trigO e carne para o riosso ini
migo. 

V. Ex• mesmo participOu, co"rrio Secretário-Geral do Itamar ati, das difi
culdades que o antigo Chanceler Azeredo da Silveira encontrou na díscussão 
e no encaminhamento das questões de Itaipu com o governo Argentino. 

Sinto, Sr. Ministro, qUe- não está havendo uma eqUidistânc-ia do Brasil 
no tratamento com os dois países, que são pafses ·amigos. Acho que a Argen
tina está sendo mais prestigiada e creio que este fato pude acarretar, para o 
nosso País, urna posição extremamente inconfortável, dentro da comunidade 
internacional, porque se o Brasil é membro da OEA, não é menos verdade 
que, também, é membro da ONU. Quando se fala na Resolução 502 a qual 
determina uma cessação de hostilidade, imediata determina a retiradas das 
forças argenfTrias das Ilhas Falkland e pede aos dois Goveá10s que procUrem 
urna fo_rma pacífica de pôr fim a essa questão, em nenhum instante, chegou 
ao meu conhecimento, ao_ser citado esse documento também o foi o parágra
fo anterior, o qual gera esses três aspectos e que diz o seguinte: 

"A ONU, profundamente perturbada pelos reportes de uma in
vasão no dia 2 de abril, pelas forcas armadas argentinas_ ... " 

A própria ONU classifica e qualifica; na Resolução 502 quem é o país in
vasor, antes de pedir as medidas. 

Não me lembro, não consta, que o Brasil tenha condenado com a mesma 
Veeíftência com que condenou há dias atrás, a reaiizaç-ãO ingiCsa, o ataqUe às 
ilhas. Esse proCedhnento acuSã-me-espécie; Porque são países amigos, cOmO 
fól dito por V. Ex• e pelo Governo. 

Á opiniãO pública nãcional está inteiramente diVidida. Os maiores jor
n-ais do país, comO o Jornal do BraSil e o Estado de S. Paulo, têm feito artigos 
que demonstram que não existe uma unidade de pensamento. 

Mas não queria me alongar, Sr. Ministro, porque acho que o tempo é 
muito pouco para que possamos fazer um quadro completo. Tenho só uma 
questão" que, ·para mim, é de grailde íriip-ortância. Foi noticiado amplamente 
que foram feitas vendas de equipamentos bélicos, a saber, aviões, para a Ar
gentina, neste instante. Perguntp a V. Ex• se isso não nos pode envolver, peri
gosamente, além do desejado, nessa questão a-cho que não nos devemos con
siderar em neutralidade, porque estamos nos mostrando mais inclinados para 
um lado do que para o outro e qual a participação que o Itamarati teve como 
CõôSelheiro para essa venda, se houve por parte dele alguma interferência. 

Era esta a minha pergunta. 

O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO- Exm•. Sr. Presidente do 
Senado, Exm~? Senhor Luiz Freire_. 

Queria, antes de mais nada, agradr~;:çer a,s referências que V. Ex•, nobre 
Senador, tem feito, muito generosas, à minha atuação e a do meu Ministério. 

A posição brasileira tem sido Sempre a de reiterar o que ininterrupta~ 
mente houve, quer dizer, o reconhecimento do direito argentino à soberania. 
É lógico que isso não é uma posição universal, ê posição· do Brasil, é posição 
de vários países latino-americanos e, ao lado disso, empenha.r-se por uma so
lução pacífica dessa controvérsia. Não tem ido além disso, nem convém que 
vá, isso não é pouCo. 

Quanto à- questão de venda de armamentos, nós seguimos, no Itamarati, 
uma norma permanente de não comentar essas vendas, entendendo que se dê 
preferência ao país que Compra pois ele saberá se lhe convém ou não mencio
nar este fato. Entretanto, no caso da venda dos dois Bandeirantes, que se tor
nou pública, devo dizer o seguinte: em primeiro lugar, ela está dentro de um 
critério que seguimos sempre, que é o de não_ criar desequilíbrios- nas si
tuações certamente ela não cria nenhum desequilíbrio -; em segundo lugar 
que não há nenhuma injunção, pois só quem poderia, a rigor, estabelecer de 
forma internacionalmente válida uma proibição seria o próprio Conselho de 
Segu_rançª das Nações Unidas e este não estabeleceu. Sería uma recusa de 
tipo político de, nossa parte, unilateral, se não vendêssemos. Não houve urna 
decisão de tratarmos o assunto dentro de um tecnicismo neutralista corno se 
houvesse uma guerra formal. Há, certamente, um conflito que nenhuma das 
duas partes caracterizou como uma guerra de tipo clássico e muito da nossa 
posição terh sido explicada por essas duas indicações básicas- se V. Ex~' qui
ser inclinada pela Argentina pelo reconhecimento dos seus direitos - e pela 
ênfase da necessidade de uma solução pacífica. AS motivações são tambêm, 
não só base<!das_no passado, mas m_uito preocupadas com o futuro. Evidente
mente, que as exposições específicas de política externa, como qualquer políw 
~ica não são est?.!icas, como V. Ex• disse, mas não acreditamos que neste mo
_mento fosse de qualquer ajuQa por parte Qo Brasil, para uma evolução razoã
vel da situação, sair ou dizer mais dp qu_e tem dito. 

Muito obrigado_. 

O SR.LUIZ FERNANDO FREIRE -V. Ex• me respondeu e eu conti
nuo com as -minhas dúvid<ls, mas acho Ctue estas são menores do que a minha 
confiança no Müi1stro das- Relações Exte-dores do Brãsil. O que eU posso fa
zer é desejar a V. EX• as felicidades iUaiores no desempenho da sua função, e 
que o Senhor consiga o que todos nós desejamos, que é manter o nosso País 
fora dessa guerra. 

Muito <?brigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu me permito reiterar aos 
Srs. Senadores a informação de que não há réplica nesse ritual, mas não pos
so, evidentemente, impedir que ocorra. 

Como último iriterpefante inscrito, concedo a palavra ao nobre Senador 
Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BRÓSSARD - Sr. Presidente, Sr. Ministro ~araiva 
Guerreiro. 

Tenho algumas perguntas, quatro o_u cinco, para fazer a V. Ex•, e que, 
como to~a a pergunta, devem ser br~yes e objetivas. Antes de formulá-las, 
contudo, peço vênia para pôr eni realce~ eln brevíssimas Palavras, a singulari
dade da política externa do nosso País desde que ele se tornou independente, 
singularidade que se caracteriza, inclusive, por uma admirável coerência. 
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Os homens que fizeram a Independência; e que enfrentavam as convu1-
sões do período regencial, talvez não tivessem noção precisa do que viria a ser 
o Brasil e o Mundo, visto_s do tempo em que eles viviam, o que me parece 
mais admirável ainda. A política externa do Brasil, para mim, é um dos capí
tulos mais fascinantes da História do Brasil. Há InStantes, o nosso mc!stre, Se
nador Luiz Viana, aludia incidentemente ao tratado de Tríplice Aliança. O 
Tratado da Tríplice Aliança foi firmado, foi convenciOnado, foi celebrado 
por quem? Por um jovem diplomata que aprendeu diplamacia nas redações 
dos jornais e na Rua do Ouvidor, Francisco Otaviano. Contudo, prestou ao 
País e à América os serviços que decorreniril daquele memOrãvel ato interna
cional. 

De outra parte, foi o -meSmo eminente Senador pela Bahia que me cha
mou a atenção para o Prata, e o que ele importa para o Brasil. Também penso 
assim. Dou muito valor à Geografia. Sem chegar ao absolutismo ratzeliano 
acho que a Geografia in-nui poderosamente na política. Por isso mesmo, Sr. 
Ministro, sempre valorizei extfa:oi'dinarhime"nte- as riossas relações com a Re
pública Argentina. ·sempre as considerei sob um ponto-de vista especial. E até 
me permito repetir-me, nesta tarde, nesta tribuna, quando uma vez, discutin
do um determinado problema, a viagem do Presidente da República àquele 
País, tive ocasião de dizer que eu dava tal valor à Argentina e às relações 
brasileiro-argentinas que eu diria qUe as nossaS leis tradicionalmente estabele
cem alguns requisitos para Que alguém possa ser Presidente da República: 
.. Brasilleiro nato, maior de trinta e cinto anós, estar no gozo dos direitos polí
ticos." E eu acrescentaria uma quarta exigência: cõ:Ohecer a Argentina, por
que conhecê-la equivaleria a estimã-la e apreciá-la. 

Dizendo estas palavras, Sr. Presidente e Sr. Ministro, e qUe não-São ím
provisadas porque jã as pronunciei desta tribuna, em outra situação inteira
mente diversa desta em que agora ·nos encontramos, dolorosa e pungente, di
zendo estas palavras, V. Ex• há de medir devidamente o que vou dizer a res
peito, logo a seguir, da situação ci'13.da agora, no dia 2 de abril, porque ou 
muito enganado estou eu, ou o mundo mudou. Até o Clia 19 do mês pasSado 
era um, a partir do dia 2 passou a ser outro pra os países americanos, paia à 
América, e creio que, sem jactância e- sem exagero, para o Universo. 

Terei a maior cautela, Sr. Ministro, nas cOnsiderações que vou fazer, 
como compreen-do a natural cautela de um homem que, se devesse definir 
com alguma característica, eu dida exatamenle que erã por ser cauteloso, V. 
Ex• Compreendo por isto a cautela com que tem se pronunciado nesta tarde. 

Mas, permito-me ponderar, retomando a observação feita pelo nobre Se
nador Luiz Fernando Freire, que este problema, pela sua evidente gravidade, 
está interessando hoje a todos os brasileiros, e o fato de haver jornais, os maís 
importantes e qualificados, que têm uma posição um tanto diversa da que V. 
Ex• tem seguido, mostra o grau de interesse e a natural complexidade da ma
téria. Só em relação às coisas simples é que hã unidade de pontos de vista. 

Mas, por isto mesmo, penso que esta tarde o Senado presta um serviço à 
Nação e, suponho, que a V. Ex•, permitindo que V. Ex• diga, neste plenário, à 
Nação brasileira, alguma coisa que ela gostaria de ouvir, exiitamente pelo 
grau de interesse que existe em iodo o País pelo que está acontecendo na nos
sa vizinhança e .envolvendo um amigo tão estreitamente vinculado ao nosso 
País, como é a República Argentina. 

Terei fal'nbém eu cautela, Sr. Ministro, e farei o esforço de não sair does
tritamente necessãrio para formular as perguntas que hei de fazer, deixando 
de apreciar fatos, infelizmente fatos já ocorridos e que vieram a ocorrer de
pois de 2 de abril, e que não dizem respeito imediatamente à posição do Bra
sil. 

V. Ex• está a ver que me refiro, de um lado, à posição de Cuba, à posição 
da União Soviética e à põsição dos Estados Unidos da América, em sentido 
distinto, se não oposto. 

Isto posto, Sr. Presidente, isto posto, Sr:Ministro, V. Ex-, lembrou que o 
problema das Malvinas surgiu nõ ano de 1823, quando a Grã-Bretanha to
mou posse, pelos meios ao seu alcance, daquelas ilhas, naquele momento ocu
padas pelos argentinos. Digo naquele momento, porque, anteriormente, 
vãrios tinham sido os possuidores. 

Curioso, o Brasil de 1.833, o Brasil da Regência, como V. Ex• lembrou, 
tomou posição favorável à postulação Argentina. Este é um fato, é um fato 
histórico~ e é-um fato da nossa história diplomática. Os homens da Regência, 
quando não havia rádio, quando não havia telex, quando não havia telefone, 
quando não_ sei se já havia telégrafo aqui nas nossas terras- creio que ainda 
não -os homens da Regência tomaram esta posição e fizeram sentir aO Go
verno Britânico e ao Governo Argentino esta posição: E~ salvo engano meu, 
esta posição tem sido invariavelmente mantida nos !49 anos que medeiam en
tre aquele ano e o Ano da Graça de Nosso Senhor Jesus Ciisto em 1982. 

-v. -Ex, -disse- e eu registrei as suas -palavras porque gostei da precisão 
- V. Ex• disse que a situação de fato, decorrente do apossamento das Ilhas 
Malvinas ou das Ilhas Falklands, pela Grã-Bretanha, não deu validade incon
troversa à posse da Grã-Bretanha, uma vez que, des_de então, a República Ar

-getirinà -tem interposto o seu pfotesfo em fadas às ocasiões, relativamente a 
esta posse. CreiO que fonim pala vias suas. E que; desde 1955, o problema tem 
sido objeto de apreciação no Fórum Internacional da Organização ·das 
Nações Unidas. 

- Quer me parecer que das palavras de V. Ex• se retira uma conclusão que, 
ao meu espírito, parece- incontroversa. É que se tratava de uma situação liti
giosa: a Argentina a reivindicar um direito que não exercia, e a Grã-Bretanha 
a exercer, de fato, um direito contestado pela República Argentina; um lití
gio. 

Foi assim até_o dia }9 de abril. No dia 2 de abril, uma das partes, unilate
ralmente, invadiu as ilhas, até então litigiosas, e pela força delas se apossou, 
servindo-se- dizem os jornais, e não tehho outra fonte de informação - de 
alguns milhares de soldados, cinco mil, em números redondos. 

Até aqui estou em matéria de fato, estou descrevendo uma situação. 
Quer- me parecer que rião- havia necessidade de um grande talento diplomáti
co ou político para esperar o que em termos de Direito Civil se chama de es
forço imediato, em caso de esbulho possessório. 

De modo que era previsível_ uma reação da Nação que, depois de 149 
anos, foi violentamente esbulhada da posse que exercia, independentemente 
de um ajuizamento acerca da validade ou da qualidade da posse; para nós 
brasileiros, questão litigiosa, e a nossa manifestação favorável à República 
Argentina. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço a V. Ex• que formule 
as perguntas, porque o tempo de V. Ex'-, infelizmente, já se esgotou. 

O SR. PAULO BROSSARD- Creio, Sr. Presidente, que a magnitude 
do assunto pode levar V. Ex• a um mínimo de tolerância, o que aliás é pióprio 
do seu temperamento liberal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- É um dado a mais para se 
considerar no Regimento. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Ministro, vou formular a primeira 
pergunta, pergunta objetiva, simples e clara, uma pergunta dividida em dois 
itens. O Brasil, amigo da Argentina, como, aliás, da Grã"Bretanha, amigo da 
Argentina, foi informado da invasão iminente, antes, evidentemente- só po
deria ser antes -- do dia 2 de abril? 

Segunda indagação: o Brasil condenou a invasão, como condenou o ges
to da Comunidade Económica Européia, que disse não ter fundamento, nem 
no Gatt, neiri -na Carta das Nações Unidas? 

Essa, Sr._ Ministro, a primeira pergunta, dividida em dois itens. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• poderã ouvir todas 
as perguntas ou respondê-las uma a uma. 

~_O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO- Prefiro responder logo 
à_prime~ra, porque são quatro. 

Eu diria, quanto à primeira parte da primeira pergunta - se fomos in
formados, que não. 

Quanto à segunda parte da pergunta, a nossa preocupação, no caso, foi 
sempre de criar condições para uma soluçãO pacífica. Por isso nós tomamos, 
desde o princípiO, uma atitude que -dava toda ênfase a uma evolução pacífica 
da situação, sem nos manifestarmos sobre o fato em si. 

Qu3.rt(o-l atitude da Inglaterra e da CEE, tendo havido a parte queixosa, 
que no caso era a Inglaterra, tendo levado ao Conselho de Segurança das 
Nações Unidas a sua posição, tendo obtido ali a aprovação de uma resolução 
por ela mesma apresentada, nós entendíamos_ que daí por diante cabia ao 
Conselho de Segurança, caso não fosse implementada a sua resolução, tomar 
as medidas que fossem necessárias para esse fim, em todo o conjunto da reso
lução, e não a um Estado membro, qualquer que ele fosse, atribuir-se o man
dato de implementar. E o direito legítimo à defesa surge quando o Conselho 
não toma a ação. Ele havia tomado uffia ação; cabia, portanto, voltar a esse 
Conselho e pedir as medidas. 

De qualquer forma é preciso lembrar - e é fato notório - que durante 
várias semanas o que houve foi que se concentraram todos os esforços, todas 
as atenções e se procurou não perturbar, de qualquer maneira, a tarefa de me
diação ~o Se_cretãríõ de Estado Americano. E- ilôs entendemos que a melhor 
maneira de não perturbar essa tarefa, todo o tempo, era esta, de apoiarmos a 
solução pacífica em todas as oportunidades, fazermos apelos às partes. Basi
camente essa foi a linha que seguimos e que achamos que estava certa, que era 
preciso encontrar uma solução pacífica, que era preciso, caso isso não ocor-
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resse, pelos meios de uma ação bilateral, voltar ao concerto das Nações Uni
das e aí recolocar o problema. 

Basicamente é essa a posição. 

O SR. PAULO BROSSARD- Se bem entendi, a resposta é negativa a 
ambos os quesitos da primeira pergunta, pelos motivos declinados. 

O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO- Pelos motivos expos
tos, e por outros mais ProfUitdos, até, que aquí foram referidos, pensando em 
10, 20 anos -a partir de agora. 

O SR. PAULO BROSSARD- Pelos motivos expostos, a resposta é ne
gativa. Muito grato a V. Ex' Passo à segunda pergunta que, de certa forma, 
decorre da primeira. 

Depois do trágico 2 de abril, na semana passada, veio a ocorrer um ato 
deploravelmente de guerra: foi atingido o cruzador General Belgrano, atingi
do e afundado, cruzador da Marinha Argentina. 

O GoVernO brasileiro, pelo seu Chefe, passou um telegrama ao Chefe do 
Governo Argentino, deplorando o fato, deplorando as vítimas humanas, 
como se tornou público, pelos jornais. 

Creio- que horas depois o· cruzador Sheffield, da Marinha BritâniCa, foi 
atingido e veio a ser afundado por ato, também, ineqUivocamente perigoso, 
da Argentina. 

O Senhor Presidente da República expressou ao Governo da nação ami
ga, da Grã-Bretanha, manifestação igual? 

O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO- Ilustre Senador Paulo 
Brossard, as expressões do Presidente da República, num caso e no outro, são 
determinadas essencialmente pelo sofrimento humano, pela profunda sen
sação causada por perdas de vidas humanas, e pelo que isso significa como in
dez, como sinal do que pode acontecer para diante; o telegrama para o Chefe 
de governo argentino reflete muito, também, um sentimento e certo grau de 
intimidade que existe e, não se pode negar- o Senador conhece mais do que 
ninguém - entre os dois_ países, de um ponto de vista humano. 

Agora, devo informar que hoje o Presidente da República estâ enviando 
à Chefe de governo britânico, Sr' Margareth Thatcher, um telegrama que 
passo a ler: 

"Consternado pela perda de vidas humanas, particularmente 
sensível quando afeta dois povos amigos, rogo aceitar minhas con
dolências pelas perdas ocorridas entre a tripulação do destróier 
Sheffield. Meus fervorosos votos de que se torne possível às partes 
encontrar uma fórmula de interromper, como niútuo acordo, avio
lência." 

O SR. PAULO BROSSARD- Repito a reação instintiva do Sr. Presi
dente da Casa: também eu suspirei quando V. Ex• leu o telegrama, o segundo 
telegrama. Felicito-me por haver feito a perguilta, porque jâ havia quem en
tendesse que o telegrama a uma das partes e o não telebrama à outra, signifi
caria uma preferência por um tipO de governo, um determinado país. O tele
grama que V. Ex' acaba de ler me tranqüiliza. 

Passo à terceira pergunta: a invasão das llhas Malvinas Ocorreu no" dia 2 
de abril; no dia 3 de abril, o Conselho de Segurança da OrganizaçãO das 
Nações Unidas aprovou a Resolução nO? 502, que V. Ex' disse ter o carãter de 
Resolução obrigatória. Essa resolução çontérri-~rês_pà_fte:) __ que s·e illtedi_gam, 
se não estou equivocado: a cessação das hostilidades, a restauração do status 
quo ante com a retirada das forças chamadas de invasoras pelo próprio Con
selho de Segurança e a negociação entre as partes. 

Se não estou equivocado; essa Resolução não foi cumprida por nenhuma 
das partes e, isso posto, pi:rgunto se o nosso País tomou-alguma provídênCia 
objetiva e direta no sentido de fazer com que a observância dessa ResOlução 
502 viesse a ter inícío, tendo-se em vista, PartiCularmente, a estreiteza de re
lações que em relação ao nosso viilnho do Prata mantém o Governo do Bra
s11, estreiteza essa a que V, Ex' fez referência ao responder-me ariteiriofffici:nte? 

O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO- Sr. Presidente do Se
nado, ilustre Senador Jarbas Passarinho, ilustre Senador Paulo Brossard, a 
Resolução do Conselho de Segurança, como _V. Ex' lembrou, tem três pontos: 
cessação de hostilidades, retirada das tropas e negociações. Não estabelece, 
propriamente, uma volta ao status quo ante, exatamente, posto que ela prevê 
negociações entre as partes. 

O SR. PAULO BROSSARD - Posso tornar mais claro o meu pensa
mento? Falo na retirada das forças e, nesse sentido, o status quo ante. 

O SR. MINISTRO SARAI V A GUERREIRO - Não necessariamente, 
pois que prevê negociações entre as partes e, portanfo, elas podiam negociar 
algo um tanto diferente. 

O SR. PAULO BROSSARD - Mas a Resolução fala explicitamente, 
em um dos seus itens, na retirada das tropas. 

O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO- Tem razão, este fato 
sim; a retirada das tropas, mas não necessariamente o status quo ahte. 

O SR. PAULO BROSSARD- Eu disse status quo ante apenas para es
clarecer o meu pensamento; não tenho o propósito de aparteáMJo, mas até 
para facilitar a sua resposta-. O status (juo ante dizia respeito - tive eu a in
tenção - em relação a este p·onto. 

O SR. MINISTRO SARAI V A GUERREIRO - Ao ponto apenas da 
retifada. 

A declaração de 2 de abril, fala nas notas que entregamos no dia 6 de 
abril aos Embaixadores dos dois países em que diZí_amos: 

"Fiel à sua tradição de defesa da paz e da concórdia entre as 
nações e inspirado pela sólida amizade que o liga a cada uma das 
partes, o Brasil formula veemente apelo aos Governos da República 
Argentina e do Reino Unido, no sentido de que envidem todos os 
esforços para buscarem uma solução pacífica para a atual contro
vérsia. O Brasil confia na sabedoria dos governantes dos dois países 
e acredita firmemente que encontrarão para o problema que os divi
de, solução de acordo com os melhores interesses de seus povos e da 
paz." 

Nessa ocasião Dós nos oferecemos cOmO canal de comunicação para o 
que eles quiseSsem, qualquer esforço que eles achassem útil. Mais adiante, o 
Senhor Presidente da República fez apelos, em telegramas, do dia 2 de abril, 
ao Chefe de GovernO da Argentina e ao Chefe de Governo do Reinô Unido. 
Informalmente, não posso dizer tudo o que fizemos, mas conversamos muitas 
vezes sobre a necessidade de que fosse procurado um caminho em que hou
vesse negociação, que se encontrasse uma maneira, digamos assim, de superar 
a situação que se havia criado. Depois, na reunião, houve também a resposta 
do Senhor Presidente da República à carta do Presidente da Argentina, uma 
carta-circular que ele enviou aos Presidentes da América, que era a mesma 
coisa: recorrer aos meios pacíficos, preservar a paz, que os dois países nego
ciassem as suas diferenças com espírito de mútua compreensão reciproca. 

Em todos os momentos, inclusive na reunião de consulta da OEA, esta 
foi a posição do Brasil, sendo que nessa resolução do órgão de consulta, está 
reafirmado- como não poderia deixar de ser, porque é obrigatório, e obriga 
a organização regional -a Resolução 502 a ser cumprida em todos os seus 
aspectos, isto é: não haver mais hostilidades, retirarem-se as tropas argentinas 
e as partes negociarem. 

~ óbvio que para que isso seja feito com um sentido prâtiCo, era neces
sária a negociação para ver como se executava. Infelizmente, não foi possível 
chegar a um acordo entre as partes, apesar da mediação, do esforço realizado 
pelo Secretário de Estado americano e nós achamos, como eu jã disse, que o 
caminho para buscar uma implementação dessa resolução em todos os seus 
aspectos, sem a operação militar, isto é, por mútuo consenso, por uma ação 
do Conselho de Segurança que as partes tenham de acatar quanto ao modus 
faciendi, inclusive, é uma tarefa que incumbe, agora, ao Conselho de Segu
rança das Nações Unidas e que nós Governo brasileiro, temos estimulado, 
tanto bilateralniente em conversa, quanto publicamente, como o meu telegra
ma em riome do Governo brasileiro, ao Secretário-Geral das Nações Unidas, 
que antecedeu de dois dias ao início das consultas dentro do Conselho de Se
gurança, do Presidente do Con-selho com os países participantes e alguns ou
tros, a respeito do que se poderia fazer. 

Temos a -esperãnça de que num período" reliltivamente curto, se possa caM 
minhar, se possa sair desse impasse, dessa espiral de violência. 

Creio qüe é o ·que eu pOsso dizer a V. Ex~. no momento. 

O SR. PAULO BROSSARD- De certa forma, Sr. Ministro, V. Ex• 
respondeu, pelo menos em parte; por isso eu disse que de certa forma, caberia 
a pergunta que lhe ia fazer agora . 

. Mas, para que V. Ex' tenha oportunidade de dizer, talvez mais objetiva
mente, vou fórmulã-ta brevissimamente e afnda urria vez para moStrar a mi-
nha simpatia pela República Argentina. ---- - -

Tenho em mãos a entrevista que O Estado de S. Paulo, de ontem, divul
gou, do ex-Chanceler e ex-Embaixador Oscar Carnilion; ainda ontem chance
ler, anteontem embaixador do seu país junto ao Governo brasileiro. Numa 
das primeiras respostas ele diz "que se deve compreender que a situação 
tornou-se incontrolável depois da escalada militar. Defende a negociação 
comO saída para o problema, lembrando inclusive que a negociação foi meio 
de resolver um problema que se arrastava entre a Argentina e o Brasil do qual 
ele e V. Ex' foram partes importantes para o desfecho. 

Depois chega mesmo a dizer que "não temos outra alternativa para ob
ter uma saída nesta situação trâgica em que nos encontramos que não seja as 
Nações Unidas". 
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A I:{Uestào das Malvinas tinha que ser negociada e ao termo da entrevis
ta, alude ao Brasil e ao papel do Brasil e diz: 

"O Brasll até agora foi um dós eixos para a diplomacia argenti
na Era vital a Argentina ter o apoio moral, político e diplomãtico 
do Brasil. O Brasil sustentou a posição argentina na medida em que 
ela era sustentável." 

São palavras de um homem da qualificação do Sr. OsCar camiliOn, que 
saiu do Brasil recebendo, inclusive desta Casa, atraVés da palavra do Senador 
Luiz Viana, uma mensagem de simpatia verdadeiramente consagradora, por
que as palavras do eminente Presidente da ComiSsão de Relações Exteriores 
do Senado foram secundadas pela palavra da generalidade dos membros des
ta Câmara. 

Perguntaria, concretamente, objetivam_ente:_- o Br3.sil poderia fazer algu
ma coisa declinável neste momento, em favor do estabelecimento ·das nego
ciações para a solução paCífica, ai rida- que tardia, mas uma solução pacífica 
desta controvérsia? - -

O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO- Sr. Presidente do Se
nado, ilustre Senador Paulo Brossard, na linha do que V. Ex' disse, no fundo 
se compreende muito bem, os amigos têm de trabalhar em qualquer situação. 
E esta foi a nOsSa preocupação, porque queremos ter a amiz~de para o futuro, 
e todo o nosso esforço tem sido neste sentido. Não o de prÕcurar um processo 
de tipo judicial de dar sentenças, mas de ajudar a superar um pro)?lema. 

E continuámos neSte caminho, e também tivemos esta im-pressão, desde 
a reunião dos órgãos de consulta. Saí de lá claramente com a imPressão de 
que estava mais do que madura a fase em que o esforço tinha que ser concen
trado no contexto das Nações Unidas e que talvez, aí, se criassem as con
dições para superar o problema. 

E temos feito o qUe podíamos fazer, como age a diplomacia, não age 
com canhões, mas com palavras, com conversa e é isso o que temOs feito. 

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Ministro, vou formular a derradeira 
indagação, sa1ildo um pouco, concretamente, do caso das Malvinas, em ter
mos de Argentina e Grã-Bretanha, mas sem sairmos do grande tema, que é a 
política continental, particularmente a política brasileira, no contexto ameri
cano. 

Tem sido afirmado, e se não estou em equívoco V. Ex' creiO que- conce
deu alguma coisa neste sentido, tem sido afirmado por jornalistas, por deba
tedores, por entendidos, professores, que o sistema interamericanõ terià fica
do estraçalhado, desfeito, ou, pelo menos, na mais benigna das interpre
tações, mutilado, abalado, porque o TIAR, o Tratado Interamericano de As
sistência Recíproca, o Tratado do Rio de Janeiro, deixou de ser aplicado. 

Tenho lido e ouvido, inclusive em programas de televisão, que tem uma 
grande difusão, como se sabe. 

Eu gostaria de perguntar ao Ministro se participa: desse ponto de vista. 
Se realmente o sistema interamericanO ficou estraçalhado, ou mutilado por 
não ter sido aplicado ao caso. E faço_ a pergUnta, que é a última, porque tenho 
em mãos p Tratado Interamerican-o de Assistência Recíproca, e ele diz, em 
um de seus considerandos: 

"Que a obrigação de auxílio mútuo e de defesa comum das Re
públicas Americanas sé acha essencialmente ligada a seus ideais de
mocráticos e à sua vontade de permanente cooperação para realizar 
os princípios e propôsítos de uma política de paz; 

Que a comunidade regional americana sustenta como verdade 
manifesta que a organização jurídica é urna condição necessária 
para a segurança e paz, e que a paz se funda na justiça e na ordem 
moral e, portanto, no reconhecimento e na proteção internacionais 
dos direitos e liberdades da pess_oa humana, no bem-estar indispen
sável dos povos e na efetividade da democracia, para a realização in
ternacional da justiÇã e da segurança, ... " 

E, depois, no 

"ARTIGO 29 

Como conseqüência do princípio formulado no Artigo ante
rior, as Altas Partes Contratantes comprometem-se a submeter toda 
controvérsia, que entre ela surja, aos métodos de solução pacífica e 
a procurar resolvê .. la entre si, mediante os processos vigentes no Sis
tema Interamericano, antes de a referir à Assembléia Geral ou ao 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

ARTIGO 3• 

I. As Altas Partes Contratantes concordam em que um ata
que armado, por parte de qualquer Estado, contra um Estado Ame
ricano, serã considerado como um ataque contra todos os Estados 
Americanos e, em conseqUência, cada uma das ditas Partes Contra-

tantes se compromete a ajudar a fazer frente ao ataque, no exercício 
do direitO imiliente de legítima defesa individual ou coletiva que é 
reconhecido pelo Artigo 51 da Carta das Nações Unidas." 

Tenho em vista que, por mais sirripátiCOS qife sejamos- ao país viZinho, 
creio que ninguém afirmará que·o gOVerno da República Argentina seja um 
governo eleito democraticamente. 

E bastaria isto. Jã não falo em relação a direítos de liberdade da pessoa 
humana, porque me basta a primeira proposição. Mas, tendo em vista, Sr. 
MiniStro, que no dfa 2 de abril houve uma agressão realmente, mas não foi de 
um país eu-rOpeu ou- extracontinental a um país americano, foi exatamente o 
contrário. Bem ou mal, não formulo juízo neste momento, mas no dia 2 de 
abril as Forças Armadas da República Argentina invadiram e, pela força, se 
apossaram das ilhas que consideram suas, depois de 149 anos. Como se pode 
entender, Sr. Ministro, que tivesse aplicação ao caso o Tratado Interamerica
no de Assistência Recíproca, que cuida de espécie totalmente diferente do 
caso concreto? E como se -pode falar do estilhaçamento ou na destruição do 
sistema arrlericano pelo que me parece uma suposta- inaplicação do Tratado 
do Rio de Janeiro?- Mas, eu sou leigo e gostaria de ouvir a palavra aulorizada 
do Ministro de Estado das Relações Exteriores. 

O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO- Sr. Presidente do Se
nado, ilustre Senador Paulo Brossard: 

- Eu responderia à sua pergunta - se acho que há um estilhaçamento ou 
mufilação do sistema interamericafio :..;_da seguinte forma: eu não uso esse 
tipo de palavras dramáticas. Que hã, de fato, uma crise no sistema é evidente 
e é um fato político. Basta ver as diversas declarações de países do continente. 
E, uma crise, não significa -rfeCeSsariamente o Cstilhaçamento. 

E o outro ponto de vista, eu diria que uma coisa é alteração de um siste
ma, e outra coisa são aquelas idéias fundamentais que estão por detrâs dele. E 
as idêias, em si~ eu não creio cjue sejam infirmadas mesmo por uma crise. 

O SR. PAULO BROSSARD -Sr. Presidente, vou interpor embargos 
declaratórios à resposta que acaba de ser dada. 

O SR.. PRESIDENTE"(Jarbas Passarinho)- E eu interponho contra o 
próptio Presidente da Comissão porque, realmente como salientou aqui o Se
nã.d-or Lllíi-Fefiiãrido Fre1re, seria assim niuito mais interessante rieste caso, 
que a convocação tivesse sido feita· rea_Iment~ para ~ Comissão, porque aqui 
sou inteiramente vítima;-digo-bem, medi a palavra: sou vítim-a do Regimento. 
Se ele dá 10 miimtoS para -ca:da interpelante e, no caso de V. Ex', esses 10 mi
nutos já são 40 ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Para cada interpelante ou para cada in-
terpelação? · 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não. Para cada interpe
lante. 

O SR. PAULO BROSSARD- Entendi que fosse pam cada interpe
lação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• diz interpelação. A 
sua interpretação me salva. Essa interpetração me deixa muito bem junto aos 
meus companheiros, e a V. Ex', para provar que não houve uma discrimi .. 
nação. Como a sessão estã praticamente atípica, como se hoje se costuma di .. 
zer, estou recebendo, ainda, inscrições e, na verdade, não existiria mais a-pos
sibilidade. Não posso cercear a oportunidade dos nobres Senadores Dirceu 
Cãfdoso e Roberto Satu_rnino de f~zerem perguntas. 

Por isso, então, eu insístTría que nos ativéssemos ao texto regimental. 

O SR. PAULO BROSSARD- Eu prometo, realmente, encerrar, Sr. 
Presidente. 

Eu fui o primeiro a declarar, Sr. Ministro Saraiva Guerreiro, que o mun
do, não apenas a América, mas também o mundo, e dizendo o mundo digo 
também América, a partir de 2 de abril era diferente, tinha mudado. De modo 
que, sob esse ponto de vista; ê-cltlro que tudo mudou, inclusive o sistema inte
ramericãno. 

Mas a minha pergunta era específica, era em função dos termos explíci
tos, concretos, limítados, do Tratado Interamericano, que eu me limitei, resu
m_idarnente, a mencionar, se se pode c_oncluir que tenha havido estilhaçamen
to, como tem sido apregoado, largamente apregoado, ou se não estralhaça
mento, pelo menos uma mutilação do sistema interamericano. ~que quer me 
parecer que por maior que seja a convulsão, ou a avulsão provocada pelos 
acontecimentos de 2 de abril, e pelos que se seguiram a ele, eu creio que não se 
pode tirar essa ilação, porque o Tratado do Rio de Janeiro tem objetivo es
pecífico e limitado e que aplicação alguma teria ao caso concreto, pelos moti
vos ligeirissimamente por mim enunciados. 
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Gostaria de ouvir, a -este respeito, a palilvri autorizada de V. E:é 

O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Acho que a minha resposta contempla a pergunta do Senador Paulo 
Brossard. Há, evidentemente, uma crise política no sistema, mas isso é uma 
coisa; a outra são as idéias, o conteúdo do tratado. E eu acho qlle essas idéias 
permanecem de pé. Agora, que há uma crise política, há por diversos moti
vos. É o que eu poderia dizer. 

O SR. PAULO BROSSARD- Não fora a implacabilidade draconiana 
do Regimento, Sr. Ministro, eu terfa outras indagações a fazer. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a pal<il'ra ao nobre 
s·enador Dirceu Cardoso. Lembro que o teritpo ·cie v. EX•-é de 10 m1-nutos. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Não precisa dizer nada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Estou cumprindo o Regimen
to, nobre Senador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ÓRADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Concedo a palavra ao 
nobre Senador Roberto Saturnino que será seguido do nobre Líder da Maio
ria. 

Dou uma explicação à Casa. Não hã sessão extraordinária rn·arcada para 
o Senado. Há sessão extraordinária marcada pai-a o Congresso às 19 horas e 
eu espero que todos nós às 19 horas estejamos liberados, particularmente o 
Ministro de Estado. -- · 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, Sr. Ministro: 

Não era minha intenção comparecer a esta tribuna hoje; não me havia 
inscrito previamente, porqUe confeSSo que não tinha nenhuma interpelação a 
fazer a S. ExJ, de vez que como já declarei desta mesma tribuna, na minha vi
são pessoal, a visão pessoal de um representante, de um Parlamentar de Opo
sição, o desempenho do Governo Brasileiro, particularmente do Ministério 
das Relações Exteriores, tem sido, neste caso, o mais acertado. 

Compreendo que a posição é difícil, lembro-me das palavras, se não me 
engano, do Senador Teotônio Vilela, aqui desta tribuna, quando se referia à 
dificuldade das posições de V. Ex•, hoje. Acho porém que a posição dificil 
não é nem de V. Ex~, nem do Governo Brasileiro, mas sim da Nação Brasilei
ra, pela situação em que se encontra diante de um conflito entre duas nações 
amigas. 

Não obstante esta dificuldade, a meu juízo, o Governo tem se desempe
nhado de forma rigorosamente certa diante dessas dificuldades. Por conse
guinte, não sentia necessidade de colocar nenhuma interpelação, mas no cur
so dos_ dabates, passei a sentir a necessidade de fazer algumas considerações 
-e espero que V. Ex" compreenda- considerações estas que, não sei, o Sr. 
Ministro de Estado, pela responsàbiHdade que-tein, talvez não possa fazer tão 
explicitamente, mas que um homem de Oposição, embora conCorde com o 
Governo neste caso, pode fazer com mais Jiberdade. 

O Senador Paulo Brossard disse, a meu ver com muita propriedade, que 
o mundo mudou após o 2 de abril. Não quero discordar de S. Ex' embora não 
possamos avaliar todas as conseqüências desse fato, mas efetivam-entC é mui
to possível que o mundo passe por grandes transformações a partir desse fato 
que, inicialmente, não se podia tomar como um fato capaz de provocar tão 
profundas transformações. Entretanto, isto ê assim. Ãs vezes um fato de me~ 
nor importância cristaliza algo que jâ está implíCito, como urna nuve·irt que se 
precipita quando é provocada por um agente externo. 

Na minha visão, o mundo vem mudando. Vem mudando muito no curso 
dos últimos 20 ou 30 anos, pelo menos desde a década dos anos de 1950, 
quando se realizou a famosa Conferência de Bandung. 

Há 150 anos, quando a Inglatúni pratiCOu o ato agressor so~re a Argen
tina, a situação, a estruturação de poder era tal que não creio que nenhum 
País tivesse contestado a ação da armada inglesa, a não ser a própria Argenti
na, vítima daquela agressão. 

Entretanto, as estruturas de poder, hoje, são outras, estruturas de poder 
mundial, quer dizer, a bipolaridade permitiu o surgimento de Uma organi
zação entre países dispostos a sustentar uma poSiÇãO independente. Refiro
me àquele marc_o que foi a Conferência de Bandung. Tudo, a partir de então, 
a organização de uma força independente, de um conjunto dC países chama-

dos não-alinhados, ou terceiro mundo, como quer que se queira def)l)minar, 
cóh1igú.r0U uma nova posição e vem despertando com esse passar, com esse 
desenrolar dos aconteciineriios, aespertando cada vez mais a comciênCía ·en:. ---
tre os povos, e os povos do cha~ado terceiro mundo, da exist!ncia desses 
conflitos de interesses, dessa divisão de interesses, que hoje se Jenomina dC 
Cdnffohto Norte/Sul entre os próprio Países do Ocidente. 

A meu ver, o atual conflito InglaterrajArgentina, em tomo da posse das 
llhas Malvinas, não pode deixar de refletir também essa nova configuração 
de poderes do mundo. 

- Não vejo como, por exemplo, a Comunidade Econômíca Européia, pos
sa ter tornado a pOsiÇão ciue tomou, de impor o boicote económico à Argenti
na, senão tendo em vista o seu àllilhamento com um determinado coÕjunto de 
forças, seja do primeiro mundo, ou como se queira chamar. Acho que seria 
ingênuo supor uma solidariedade ao direito internacional violado pela Ar
gentjna. Porque quando ~e= deu a invasão do Afeganistão, foi pedido_ um boi
cote económico à União Soviética, e a Comunidade Económica Européia 
simplemente negou esse boicote, porque não se tratava de um país do terceiro 
mundo, mas de uma potência mundial. Agora, quando se trata de um país do 
terceiro mundo, a ieação é-singularmente diferente. Então, a meu ver, a po
sição tomada pela Comunidade Européia se insere exatamente nesse contexto 
que_é a nova configuração de poderes do mundo. Do mesmo modo seria ingê
nuo, se não víssemos isto também na posição norte-americana de solidarieda~ 
de à Inglaterra, quando a Argentina, até pouco tempo, era o mundo aliado 
Qos EstaQ_os Unidos no Continente Americano. Entretanto, os Estados Uni
dos surpreendem a própria América com urna Solidariedade integral, impon~ 
do até sanções econômicas_-à ArSentina que, ao meu juízo, só pode ocorrer 
quando se entende, quando se desvenda esse assunto, dentro dessa nova pers
pectiva, dessa nova ótica, que é a ótica da configuração da divisão de poderes 
do mundo que evidenciamos hoje. 

E, neste sentido, tarribém não é possível exigir do Br_asil uma posição de 
neUtralidade absoluta, de vez que o Brasil tem ligações, tem enraizamento de 
natureza econômica e política com esse conjuntO de Países, embora nunca ti
vesse se proposto a uma liderança, ou a uma presença mais ostensiva nesse 
grupo de países do chamado Té-rceiro Mundo. Mas o fato é que pelos seus in
teresses, cada vez mais o Brasil se aproxima e tem participado, ora como ob~ 
servador, ora como participante, de conclaves que reúnem países do chamado 
Terceiro Mundo. O Brasil não pode se esquecer, a Nação brasileira, nós bra
sileiros não podemos nos esquecer e, simplesmente, basearmos a nossa po
sição em c_onsiderações calcadas exclusivamente no Direito Internacional, 
sem levarmos em consideração essa configuração de poder, essa divisão polí
tica e econômica do mundo de hoje. Assim, porque, acho que a neutralidade 
sobre o aspecto militar é perfeita, deve ser absoluta. Mas, em matéria de soli
dariedade ou de posição política, a mim lne parece acertado que o Brasil de
monstre, e demonstre sem nenhum constrangimento, a ·sua proximidade 
maior em relação à Argentina, não apenas-por -uma questão geográfica, que é 
muito importante, como ressaltou õ Senador Paulo Brossard, mas, também, 
por uma questão de coincidência de interesses corri esse conjunto de países 
que compõem o chamado Terceiro Mundo, essa nova posição, que surgiu so
mente porque havia a bipolaridade, o confronto leste--oeste entre as duas 
grandes superpotências. 

Eram essas as considerações que eu queria fazer. Não peço ao Sr. Minis
tro propriamente nenhuma resposta, de vez que não coloco nenhuma inda
gação. Estou-me valendo aqui do pensamento e da colocação feita pelo Sena~ 
dor Evandro Carreira, de que V. Ex• não viria à esta Casa apenas parares
ponder a interpelações mas, também, para ouvir determinadas observações, 
determinadas opiniões. Foi o que eu procurei fazer, aqui desta tribuna, Sr. 
Ministro. 

O SR_ PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Sr. Ministro, fica ao alve
drio de V. Ex• comentar ou não comentar a interpelação, porque não há per
gunta feita. 

O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO- Sr. Prersidente, ilustre 
Senador Roberto Saturnino, eu queria fazer aperi"as um pequeno comentário, 
retomando a observação que V. Ex' fez no final, que achei de grande impor
tância a interpelação de V. Ex' como a dos demais Senadores, porque é natu
ral que nestã Casa haja maneiras diversas de abordar o mesmo problema.-~ 
justamente essa diversidade que mostra a complexidade do assunto, essa ma
neira diversa da abo~dar o problema, e as considerações que foram feitas, que 
são de urna extrema utilidade para mim mesmo, para o Governo, digamos as
sim. Devo dizer que eu agradeço a todos, mesmo àqueles que possam estar 
em divergência com a linha que estamos seguindo, pela altura, pela compe
tência com que se expressaram aqui, cada um, a partir, evidentemente, do seu 
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modo de ver, cada um dando urila entase, segundo o ângulo de visão com que 
encaram a questão, que é muito complexa. 

Nós não temos a pretensão de possuir uma receita perfeita para a so
lução do caso. A única coiSa que posso dizer, é o qüe já repeti váriaS vezes: 
precisamos que a violência seJa Siiperada-e que aqUela posição- que nos é 
própria - em termos de relacionamento com os diver_sos países, em termos 
não apenas de hoje, mas de daqui a 10, 20 anos, seja preservada. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Líder Nilo Coelho. 

O SR. NILO COELHO (Sr. Presidente, Sr. Ministro Saraiva Guerreiro, 
Srs. Senadores: 

Falar da tribuna da Oposição ê difícil porque começo logo discordando, 
perdoe-me o Senador Paulo Brossard. (Risos.) 

Mas, dizer que o mundo mudou muito para um pernambucano que nas
ceu ouvindo, vendo, sentindo Joaquim Nabuco ... Recuando no tempo, Na
buco, chegando em Washington defendeu o panamericanisrri.o, exatamente 
há 100 anos. Depois, encontrando Oliveira Lima, o gordo de Parnamirim, 
Embaixador em Caracas, lúcido, brilhante, discordante, audaz, brigando 
com a sua casa-de origem, o seu Ministêrio das Relações Exteriores, para dis
cordar porque defendia uma política latino-americana. Isto é que uma coisa 
bonita neste País. Nós, pernambucanos, vivemos essa tertúlia de duas inteli
gências, de duas políticas, de dois confrontos, e, meu caro Senador Brossard, 
não diríamos que o mudo mundo. Recitaríamos, nesse fim de tarde, para 
amenizar um pouco a tensão e a canseira- do meu Ministro, recitariam os -o 
poeta: "tudo passa, nada passa, porque o mundo vai estirãndo e vai estirando 
só". 

Se o ltamaraty tem hoje, essas difiCuldades todas, elas já existiam há cem 
anos e ê Rio Branco, o nome tutelar da Casa que àquela época não foi fanáti
co pelo pan-americano, e nem adepto da política pau-americana, ele foi o Sa
raiva Guerreiro da época. Ele atravessou, diplomaticamente, para não atritar 
os dois. 

Então, meuS Srs. é o dia de hoje, é a dificUldade de hoje. Mas, nesta hora, 
nesta Casa, Sr. Ministro, os homens mais expressivos, mais combativos, mais 
talentosos da Oposição transitaram aqUi Transitaram aqui para dialogar 
com serenidade, com educação política, com Seii1ido construtivo. :t a cami
nhada democrática, é o que nóS desejamos, é o que-perSeguimos, é o que que
remos, é esta construção, alta, signifiCativa e, naquele almoço de confraterni
zação, na sua casa de trabalho, ouvimos de um representante da Oposição: 
.. 0 único ãmbiente neutro do Governo é o Itamaraty, onde nós nos sentimos 
à vontade para discutir os problemas nacionais"._ E hoje, na nossa Casa, na 
tribuna alta do Senado, o testemunho eloqüente dessa discussão. Não fecha
mos as portas, nem as cortinas, à televisão aqui para transmítir para o País, 
os gravadores, o rádio, a Imprensa inteira para dizer tudo o que o Ministro 
quis dizer à Nação e ao mundo, 

É a caminhada democrática, é o que nós quere-mos neste País. Isto nos 
orgulha, isto nos engrandece. A Maioria sai daqui, hoje, de cabeça levantada 
e diz: muito obrigado, Ministro Saraiva Guerreiro! (Muito bem.' Palmas!) 

O SR; MINISTRO SARAIVA GUERREIRO- Exm• Sr. Presidente do 
Senado, Exm9s Srs. Senadores, minhas Senhoras e meus Senhores: 

O únfco comentârío qUe eu possoiazer é que estou comovido. Realmen
te, não imaginei que o ilustre Senador Nilo Coelho, além de eloqüente, o que 
·é sabido, pudesse ser tão exagerado. Mas, devo dizer que, nac}~i1o-que se refe
re à natureza posta reunião, não no que se refere a mirili3. -pOSsOa mas àquilo 
que se refere ao que ele disse, sobre a qualidade desta reunião, eu não podia 
estar mais de acordo. Estou profundamente gratiticã.do e agradecido a todos 
os Senhores. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas PassadnhQ) ~_Srs. Senadores, Sr, Minis-
tro: 

Esta Casa tem uma ligaçãO estreita com o Itamaraty. Pela nossa cons~ 
ciência e pelos botões que comandamos nessas gavetas, damos o respaldo às 
indicações governamentais daqueles que nos representam no exterior. E o Se
nado sempre foi milito ciosO do seu papel no campo da política externa, de 
modo_ que considero um êxito iildiscutível a presença de V. Ex', para o Go
verno que V. Ex' representa e para o Senado da República. 

Cabe~me cumprimentar o nobre Líder H_u_mb_e_rtq_Lucena pela iniciativa 
que teve de convocar V_. Ex.' até esta Casa. V. Ex' disse que veio também para 
ser informado, e V. Ex• viu exatamente que, na parte preambular de cada in
terpelação, em regra muito maior do que a interpelação, ela própria, o que 

houve foi uma definição de vários Srs, Senadores a respeito do ponto de vista 
que sustentam eles quanto à política que o Brasil segue ou deve seguir, segun
do cada inclinação pessoal, nessa, por todos os títulos, deplorável situação 
que hoje existe no Atlântico Sul. 

V.- Ex• viu que houve pontos de vista aqui inteiramente conflitantes, des
de os que defenderam uma neutralidade, que não teria ainda cabimento, se 
não existe a situação têcniCa de guerra, mas definida ainda mais com termos 
absolutos.V. Ex' ouviu a inclínação, como homem arguto que é, de cada um, 
quando assomou à tribuna, referindo-se a Ilhas Malvinas ou referindo-se até 
a-Ilhas Falkland. Tivemos, portanto, os nossos pró-Argentina e os nossos 
pró- Inglaterra, nesta Casa. 

V. Ex' citou, ainda há pouco, numa explicação direta ao primeiro inter
pelante, que foi exatamente o Senador Humberto Lucena, que V. Ex' está es
crupolosamente dentro do prazo. Eu diria, até, qUe V. Ex• está muito aitteci
pado no prazo da convocação. Eujâ havia salientado isto à Casa, antes que 
V. Ex' adentrasse o plenário. 

Cabe-me a honra, como Presidente do Senado, e em nome da Mesa, de 
me solidarizar com as expressões que foram utilizadas aqui pelos Srs. Senado
res, porque a presença de V. Ex' teve uma característica extremamente simpá
tica. V. Ex•, antes de ter a possibilidade, até, de estudar o ternário com mais 
vagar e ter melhores elementos de informação, antecipou-se e veio até nós, e 
veio com essa irrepreensível cordialidade na condução das respostas aos in
terpelan-tes. 

Expresso a V. Ex', em nome da Casa, os nossos agradecimentos e, sobre
tudo, louvo, se assim me for permitido, a segurança com que V. Ex' soube do
sar aquilo que disse, e aquilo que não disse, pelo silêncio que fez. (Pausa). 
____ ~ada __ mais haveJ!~O a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando 
parã- a próXIrila-a -segUinte 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estâ encerrada a sessão 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 56 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR
REIRA NA SESSÃO DE 28-4-82 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Para discutir o projeto.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senãdores: 

Niilg"tiérri,-d~ sã_ cqnsciência, desconhece que? nossa legislação eleitoral 
já -é um -pã:ndemônio~ é -cã.óÍ:icã., é Uma verdadeira congérie. Por que, então, 
adicionarmos mais "essa diferença insignificante? Por que não permanecer a 
lei corria estâ? Um terçO para deputa-dos federaís e- um terço para deputados 
estaduais. Por que mais essa metade? Isso torna ainda mais tumultuada a vida 
eleitoral. 

---É difíCTt estarrrlos a explicar para os delegados de partidO estas modifí~ 
cãções, Quando eles já vêm, desde 1978, se arrimando, se amparando no que 
díi ·a legislação vigente. Por ciue esta modificação? É tão insignificante, mas 
tumultua, cria obstáculos, cria óbices, que torna ~ prâtica eleitoral caótica, 
com mais uma leizinha, mais um trambolho. Por que não permanecer a lei 
como está? Como está no-arL92, da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965, sem 
essa alteração que não tem qualquer significação; apenáS passa-se de um 
terço para a met"ade- coisa q:Ue nada- s~ignffica, ein termos de acomodação 
eleitoral. Apenas pelo desejo de teorizar, de dificultar, de burocratizar. 
- Sr. Presidente! o Partido dos Trabalhadores não se engaja nessa propo

sição, e se dispõe a I Li ta r com. todos-os seus recUrsos para que a lei permaneça 
com a redação anterior, como eslá rio Código Eleitoral. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PAULO PROS. 
SARD NA SESSÃO DE 29-4-82 E QUE, ENTREGUE À REVI. 

· SÀ O DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. PAULO BROSSARD (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Si"s. Senadores: 

-- Em uma de suas primeiras manifestações, - creio que na primeira --o 
Senhor Presidente da República, General João Baptista de Oliveira Figueire
do, declarou que estendia a mão à Oposição. 

Não preciso dizer à Casa~ õu não preciso relembrar, a simpatia com que 
essas palavras foram recebidas pela Oposição e pela Nação brasileira, uma 
vez que elas permitiam entender que havia cessado ou era propósito fazer ces
sar-à divisão que vinha do. regime anterior, do governo anterior, segundo a 
qual os adversários eram chamados de inimigos-. 

Não poderia - volto a dizer - ser recebida com simpatia maiOr a pala
vra presidencial. 
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Depois, Sr. Presidente, declaração semelhante foi repetida. Devo usar o 
plural: repetidas foram as declarações nesse sentido. 

Ainda agora, no início da atual Sessão Legislativa, na Mensagem por 
Sua Excelência dirigida ao Congresso Nacional, em um dos tópicos derradei
ros encontram-se estas palavras: 

"A todos eles" - referindo-se aos_ condutores políticos ......;.; 
usem exceção, jã estendi a rrião para que, em conjunto, sein prejuízo 
dos respectivos compromissos políticos, perseguíSsemos esse grande 
objetivo nacional. Embora não haja encontrado, da parte dos ad
versários, a resposta que me era lícito esperar, não hesito em reno
var, agora, esse gesto, quando menos, para que se processe, em nos
so quadro político, o desarmamento dos espíritos." 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estas palavras, que eu não hesitaria 
em chamar admiráveis palavras, destoam, e destoam rudemente, de quanto 
foi feito antes e depois que elas foram proferfdas, imediatamente antes do 
.. pacote" de novembro, imediatamente depois do .. pacote" que e.stá em dis
cussão no Congresso, o ,-,p-aCote" que extingue o voto partidário da legenda e 
o .. pacote" que contra um Partido estabelece a liberdade para sair livremente, 
vinculados aos demais Partidos aqueles que nele tivessem irlgressado; quer di
zer, o tratamento iníqUo, O tfalamf:ilto discriminatório, o tratamento que irrt
porta numa ofensa à igualdade perante a lei. 

Foi por isso, Sr. Presidente, que tive ocasião de dizer que esse gesto da 
mão estendida, recebido com tanta simpatia~ -fazia lembrar que a mão a ser 
estendida era a direita, porque era com a esquerda que eram assinados os 
"pacotes" nefandos. 

Ou por esta, ou por aquela razão, o Senhor Presidente da República, fa
lando outro dia no Rio de Janeiro, teVe ocasião de dizer: 

"Quando estendi a mão às Oposições alguns chegaram a dizer 
que a mão estendida era a direita; como sou canhoto isto era um 
gesto falso. A esses opositores, estendo agora a mão canhota, na úl
tima oportunidade que eles têm." 

Deixo de lado, Sr. Presidente, a cláusula final, que cheira não sei a quê
.. na última oportunidade que eles têm". Ameaça? Ultimato? Quem sabe? 

Disse e volto a dizer: deixo de lado a clásula final - "a última oportuni
dade que eles têm". E, já qUe S. Ex" disse que, depois da direita,-oferece a es
querda, eu começo o meu discurso pelo fim, para dizer que apertaria a mãO 
direita do Presidente, como apertaria a mão esqUerda do Presidente, a seu 
gosto, à sua preferência. · 

Ainda tem mais: eu apertaria a ambas as mãos do Presidente, eu aperta
ria ambas as mãos, a direita e a: esquerda, a esquerda e a direita ou as duas ao 
mesmo tempo. 

Hã uma expressão popular e literária que, consagrando um pleonasmo, é 
daqueles pleonasmos que servem para dar mais ênfase ao que se diz- a ex
pressão ambos de dois ou ambos os doiS. Pois bCni, Sr. PreSidente, eu apertaria 
ambas as duas. E, ainda para arrematar o pleonasmo, eu diria: ambas a.s duas 
mãos do Presidente eU apertaria. Para que, porém? Esta a indagação. Para 
que, se três anos são decorridos desde que Sua Excelência proferiu eSsa frase 
pela primeira vez:? Ttês anos são decorridos e até hoje às palavras não se se
guiu um gesto, ao gesto não se seguiu um ato. 

Estarei eu dizendo alguma inverdade, Sr. Presidente? Evidentemente não 
se trata do gesto físico de apertar a mão. Pessoas educadas, que se encontram, 
cumprimentam-se apertando as mãos. É o nosso hábito. Evidentemente, isto 
deve ter, não podia deixar de ter, sempre se entendeu que teria um sentido 
político. E por isso eu disse, de começo, que enunciada pela primefra vez, na 
primeira ou em uma das primeiras manifestações do Senhor Presidente da 
República, essas palavras foram recebidas com simpatiã, coítt"agrado porque, 
exatamente, elas traduziam alguma coisa diferente do que até então fora feito 
e que ao poder hierático do seu antecessor surgia um poder que via na Opo
sição-alguém ou algo cujasmãc_:>s podiam ser apertadas em benefício do povo 
brasileiro. 

Não faço a iiljúria ão Presidente da República de entender essas suas pa
lavras como um convite à adesão. Não faço a ínjúria de entendê-laS-assim, as 
suas palavras. Só poderia entender como o estabelecimento de um ambiente 
de normalidade democrática no qual problemas nacionais, pelo menos alguns 
problemas nacionais, pudessem ser examinados em termos de entendimento. 
Porque eu me pergunto, Sr. Presidente. e faço a pergunta eiil VOZ afta, se não 
haveria neste País problemas que podem ser equacionados em termos de har
monía. Pergunto se entre a Maioria e a Minoria, o Governo e a- Oposição, em 
relação a determinados problemas, não pode haver unanimidade. E, a meu 
juízO, a respósta afirmatiVa e- evidente. 

No entanto, Sr. Presidente, volto a dizer que às palavras não se seguíu 
um gesto, ou se se entender como um gesto a frase presidencial, a um gesto 
não se seguiu um ato. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite-me um aparte, eminente colega? 

O SR. PAULO BROSSARD- Não posso recusar um aparte ao nobre 
Senador Luiz Cavalcante embora preferisse adiantar-me na exposição. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Serei muito breve. 

- O SR. PAULO BROSSARD- Tenho a honra de ouvir o nobre repre
sentante das Alagoas. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Sinceramente- e digo-o com muitO" constran
gimento- a meu ver, o meu Presidente foi traído, mais uma vez, pelo impul
so, quando disse que seria a última oportunidade que V. Ex~s. das Oposições, 
terão para aperta-lhe a mão. O Presidente se diz cristão. Ainda recentemente, 
no Estado natal de V. Ex', mais precisamente em Porto Alegre, o Senhor Pre
sidente da República, em seu discurso, frisou a sua qualidade de cristão; 
quem é cristão, segue os ensinamentos de Jesus Cristo. E aqui quero lembrar 
o episódio: Pedro, o Apóstolo, chegou a Cristo e perguntou-lhe, certa vez:
Quantas vezes devo perdoar um irmã9 que pecar contra mim? Até sete ve
zes?" E Cristo lhe respondeu: - "Não lhe digo, Pedro, até sete vezes, mas até 
setenta vezes sete." Então, eu acho que o Presidente devia estender a mão a V. 
Ex•s, também, até setenta vezes sete vezes. Muito obrigado. 

O SR. PAULO BROSSARD- Nobre Senador Luíz Cavalcante, nova
mente, V. Ex~ mostra as primícias do seu coração e a beleza da sua alma, por 
todos nós tão apreciadas. Continuo, Sr. Presidente, e continuo para lembrar 
fatos ocorridos nesta Casa. E devo lamentar que aqui não se encontre o Presi~ 
dente Jarbas Passarinho. Deveria: eu falar ontem. Deixei de fazê-lo exatamen
te para que S. Ex• estivesse no plenário, não só pela honra que teria em vê-lo 
presidindo a sessão, mas especialmente porque deveria mencionar o seu no
me, pelo menos duas vezes. E queria que S. Ex~ estivesse presente. Lamentan
do que não o esteja, devo dizer, Sr. Presidente, que coincidiu com a posse do 
Presidente da República, o Presidente João Figueiredo, a investidura do 
nobre Senador Jarbas Passarinho na liderança da Maioria do Governo. Ti
nha eu a honra de ser Líder da Oposição, do MDB. Todos sabem, está na me
mória de todos, que Líder da Maioria e Líder da Oposição, durante dois 
anos, sem uma única QUebra, serri -uma única fricÇãO, desenvolvera-m seus tra
balhos e cumpriram seus deveres dentro da mais absoluta correção parlamen
tar. Isso premithi. que se estabelecesse natural e recíproca confiança, isso per
mitiu que muitas coisas pudesseni andar cóm relativa facilidade, exatamente 
pelo ambiente estabelecido de confiança recíproca, de cortesia, de cavalheiris
mo, entre os líderes_ do Governo e da Oposição. 

Pois bem, Sr. Presidente, pois bem, Srs. Senadores, num ambiente de tal 
cordialidade, de tal correção, de tal compreensão, de tal confiança, nunca, Ja
mais, o Líder do Governo transmitíti ao -Líder da Oposição, uma idéia, Umá 
palaVra,- uma proposiçãO, um alvitre, que pudesse traduzir, ain-da que remota~ 
mente, alguma coisa que cheirasse à famosa e tão repetida mão estendida do 
Presidente. Nunca, jamaiS! Nunca jamais. Nunca jamais houve isso! 

De modo, Sr. Presidente, que ou o meu entendimento é tão apoucado 
que não permite compreeilder as palavras tão claras do General Figueiredo, 
ou, então, estas não têm sentido, não passam de palavras, ainda que belas, 
ainda que formalmente cordiais. Nunca, jamais, ao longo de dois anos, o 
Líder do Governo, que é o porta-voz natural do governo no Congresso, nesta 
Casa, nunca jamais -disse ao Líder çla Oposição uma palavra que pudesse 
inspirar-se no gesto das mãos estendidas- àquele tempo era da mão estendi
da, agora é que passou às mãos estendidas - do General Figueiredo. 

De uma feita, interrogado sobre a tal mão estendida, eu fiz declaração 
como a que estou agora a fazer e o nobre Senador Jarbas Passarinho veio 
queixar-se, dizendo que tinha lido em um jornal que eu teria dito que S. Ex• 
nunca tratara de assunto importante comigo; contestei, imediatamente. Não 
disse, não _poderia dizer; se tivesse dito, teria dito uma inve_rdade, porque S. 
Ex' nunca me tratou de assunto que não fosse importãnte. O qUe eu disse é 
que nunca, jamais trata-ra de assunto que pudesse inspirar-se na frase presi
dencial da mão estendida. É coisª -díferente.o_ 

Sr. Presidente, ainda tem mais. E, ainda outra vez, lamento a ausência do 
PreSidente Jarbas Passarinho, porque não tendo recebido jamais expressão 
algu_~aq~_e me autori?asse a transmitir-lhe o pensamento da Oposiçã9 sobre 
isso ou sobre aquilo, ou de perquirir o pensàmento da Oposição a respeito 
desse ou daquele assunto, em outras palavras, de nunca ter recebido qualquer 
solicitação ou qualquer provocação, ou qualquer colocação, mesmo assim, 
num n1oinento difíCil, meflos _para o Governo do que para a sociedade, mas 
sendo um momento difícil para a sociedade não deixava de sê-lo para o Go
verno, quando irrompeu a primeira grande greve no ABC paulista e como as 
coisas se agrªvavam e Poderíain tomar um curso perigoso, o Líder da Opo
siçãõ- daquele tempo, depois de ouvir a suã Bancada, embora tivesse sido de
sacons.elhado por alguns companheiros, bateu à porta do Líder do Governo, 
O Senador Jarba_s Passarinho·. Depois de algumas impressões sobre a situação 
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criada em São Paulo falhou-lhe esta linguagem: a OPosição pode fazer algu
ma coisa no sentido de facilitar a solução da parede?- A juízo do Governõ, 
pode fazer alguma coisa? S. Ex" manifestou dúvidas-acerca do momentO, -mas 
não cabendo a ele naturalmente a palavra decisiva~ agradeceu a mill_ha visita e 
me prometeu resposta. Resposta que, diga-se de passagem, não tardou. Ela 
me foi dada no mesmo dia à tarde. A resposta foi no sentido de dispe-nsar a 
oferta da Oposição. 

Não discuto o mérito, não discuto a sabedoria da recusa, mas lembro o 
fato para dizer qtie até aí chegou a boa vontade, até a este ponto chegou, flão 
sei como disse, mas a predisposição oposicionista no sentido de contribuir 
com o que pudesse, ainda que com riscos e prejuízos, cOm o que pudesse para 
ajudar o Governo em momento difícil. Pelo Governo, pela sociedade, portan
to em favor do Governo, que tem a responsabilidade de solver os problemas e 
compor os conflitos sociais. 

Prossigo, Sr. Presidente. O Gov-erno -a tua! deve q mérito de quebrar o 
tabu estabelecido em torno da irreversibilidade ou imodificabilidade dos de
cretos estabelecidos com base nos chamados atas institucionais. Dir-se-ã que 
o Governo, também, tinha interesse· em apagar, cOmo apagou, os excessos, 
tantos deles criminosos, praticados nos desvãos policiais contra seres huma
nos. Dir-se-á. De qualquer sorte, jamais deixei de louvar a iníciativá do Go
verno no sentido de propor aquilo que era ansiosamente, instantemente recla
mado pela Oposição como porta-voz da sociedade brasileira; é tempo de se
pultar os mortos, é tempo de lavrar o esquecimento. Os erros cometidos fo
ram muitos e nós não podemos ficar, eternamente, agrilhoados aos erros, aos 
alunos e aos crimes do passado. J:. tempo de apagar o passado e pensar no fu
turo, é tempo de anistia. Pois o Governo do General Figueiredo teve a feliz 
idéia, a feliz inspiração, a patriótica e humanitária iniciativa de propor a anis
tia que só ele, nos termos da Carta vigente, poderia fazer. 

O projeto foi bom, Sr. Presidente, o projeto foi mau, o projeto era perfei
to, o projeto tinha lacunas? Escuso-me de opinar. Mas, não deixo de dizer 
que o projeto trazia uma boa solução, uma razoável solução - se fôssemos 
colocar cm termos quantitativos - uma· apreciável solução; não era perfeito~ 
não era o ideal, mas era um projeto de anistia e anistia larga. 

Mas, Sr. Presidente, um Goveriw que diz, no primeiro momento, que es
tende as mãos à Oposição, não sáia 6 momento de, exatamente, num projeto 
de conciliação, num projeto de paz, num projeto de bCm-querença, num pro
jeto de inspiração humana, não seria esse o momento de, exatamente~ chamar 
a OpõSíçãO para~ em termos de unidade, decretar a anistia possível, naquele 
momento, Sr. Presidente? E eu concedo que o Governo tivesse as maiores di
ficuldades para atender aos reclamos tradicionais da Oposição, no sentido de 
uma anistia realmente mais larga, segundo aquela fórniula batida: ampla, ge
ral e irrestrlta. 

Contudo, não seria este o momento pai-a uma tnúiva, Sr. Pres-idente. Ao 
meu entendimento, não haveria melhor momento, melhor ensejo, mais feliz 
oportunidade. Mas o Governo, na sua miopia, o Governo na estreiteza do 
seu pensamento, resolveu apropriar-se, com exclusividade, da bandeira sim
pática, da bandeira liberal, da bandeira cristã, da bandeira humana sempre e 
há muito empalmada pelo MDB. 

Os jornais õão falavam de outra coisa. E houve até o momento em que, o 
então Ministro da Justiça .. esqueceu-se" de um papel sobre um sofã, para que 
a imprensa farejasse alguma coisa do que estava sendo f(;ita.c "Esqueceu-sel" 
Todos estão lembrados do fato, porque este deu o que falar. O esperto, o ágil 
Ministro tinha .. esquecido" de um papel... que não devia ser lido. 

Foi por este tempo que eu tomei a iniciativa de dirigir a palavra ao Sena
dor Jarbas Passarinho ali, onde estâ o Senador Nilo Coelho, hoje ilustre 
Líder da Maioria e do Go_verno, nes-ta Casa. E perguntei ao Senador Jarbas 
Passarinho, ao Líder do Governo: ' 4A OpOsição ti!rã cOnhecimento do proje
to que está sendo elaborado?" Jamais tendo sido procurado a este respeito, 
tomei a inicíatíVa de procurar a pessoa que podia, que tinha qualificação par
lamentar e política para responder. Sabe V. Ex•, Sr, Presidente, qual foi ares
posta? E mãis uma-Vez eu deiploro que aqui não esteja o Senador Jarbas Pas
sarinho. Sabem V. Ex•s, Srs. Senadores, qual foi a resposta? Eu não conheço 
o projeto." 

Até aquele momento, a ignorância do Líder da Maioria, do Líder do Go
verno, era exatamente igual à ignorância do Líder da Oposição, do Líder do 
MDB, do Líder da Minoria. Mas, com a cortesia habitual, com a fidalguia 
que lhe é própria, disse-me que daria a resposta. Dar-me-ia a resposta e me 
deu. "Não. A Oposição não vai rer cori.hecimento do projeto." 

Mas, meu Deus, que mão estendida é esta?! Isto~ em relação a um proje
to de anistia! 

Eu poderia cOmpreender perfeitamente, Sr. Presidente, que, colocada a 
questão em discussão, e que a Oposição apresentasse as suas postulações ou a 
sua fórmula o Governo djssesse, com toda a clareza e com toda a franqueza: 
"Os Srs. não precisava dizer isso, porque esse ponto de vista é conhecido na
cionalmente, todos sabem que esta é a posição do MDB." 

No entanto, por motivos t~i! ou quais, "por razões boas ou menos boas, 
pOr razões declináveis ou por mOtivos indC:clínáveis, o Governo, neste ·mo
mento, não pode concordar com esta fórmula que Cop.sidera desaconselhável 
e inopOrtuna. Poderia defini-la como entendesse. Hoje, o Govefno não pode 
ir além deste ponto. Quem sabe amanhã, quem sabe no próximo ano podere
~os avançar? M~s, neste momento, a pro_gosta do Governo é esta. E se o Go
verno dissesse aos responsáveis pela Oposição; "é claro que este projeto dá 
marg_em a ataques, a reservas, e por isto o Governo só ·mandará o projeto se 
ele tiver uma tramitação tranqüila, feitas as reservas naturais de parte da 
Oposição. O projeto- rião nos satisfaz; o projeto não é süficiente; o projeto não 
é bastante; o projeto não é justo; o projeto não ê equânime". Mas quer o 
apoio da Oposição. 

Mas, pergunto eu, se isso fosse feito, qual o chefe de Oposição, qual o 
mais obscuro dos oposicionistas que não diria: "mande o projeto; nós regis
traremos a nossa posição, dizendo que ele não é bom, que ele não é bastante, 
que ele não é reparador, que ele, afinal de contas, não chega a constituir uma 
solução, mas não lhe negaremos o voto. Quem se~ia capaz de dizer: .. não 
mande, porque nós não votamos a favor"? 

Estou dando um exemplo que não é exatamente o que veio a acontecer. 
O projeto do Governo poderia ser muito mais apertado. Mas, o que me inda
guei então e ainda hoje me indago, me_ questiono, é por que o Governo resol
veu ser o dono da anistia, quando a anistia é um& rriedida de congraçamento, 
de confraternizaÇão, de esquecimento, de reparação. Não! O gesto dã mão es
tendida traduzia-se nesta mesquinharia, nesta pequenez, nesta ninharia que 
eu nunca consegui entender. Posso ter as maiores reservas em relação a ho
mens do governo, mas não posso considerá-los despojados de inteligência, de 
senso político, de senso de oportunidade, de senso de realidade. 

Até hoje, Sr. Presidente, não entendi por que ou o porquê desta orien
tação, no sentido de alhear a Oposição, de um projeto que deveria ser o resul
tado de "mãos dadas". 

Não preciso lembrar à Casa as reações provocadas pelo projeto e como 
as coisas evoluíram, ao ponto de se assistir a uma Sessão do Congresso que foi 
- vou usar de __ um eufemismo - foi tumultuosa; não apenas tumultuada, 
mas tumultuosa. Que o diga o Senador Luiz Viana, que presidia a sessão. 

Mas, por que isto? 
Sr. Presidente, eu estou na tribuna, nesta tarde, falando como se estivesse 

falando comigo mesmo, com a maior tranqüilidade e a maior franqueza, por
que estã havendo um desentendimento que eu também não posso entender. O 
Presidente, três anos depois da mensagem inaugural, a estender já, agora, não 
a mão direita mas a: esquerda também, e estas mãos até hoje nunca se toca
ram! Parece que existe um fosso, um abismo, um vácuo. Quem impede isto 
que seria natural em qualquer país mCdianamente civilizado? Em qualquer 
país medianamente civilizado! 

O Sr. Teotônio Vilela - Permite V. E.x• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - É uma honra ouvir V. Ex• 

O Sr. Teotônio Vilela- Senador Paulo Brossrd, lamento interromper o 
discurso de V. Ex•~ mas na qualidade de ~residente da Comissão Mista da 
anistia, quando V. Ex• relaciona a mão ao ato da anistia, eu não me conte
nho, porque está exatamente aí, na anistia: o Presidente e o seu Governo não 
absorveram a anistia, eles não entenderam a anistia; eles propuseram, no seu 
projeto, urna simples adesão da Oposição e do povo e daqueles que sofreram 
as conseqüências dos atóS instituCionais, eles propuseram simplesmente uma 
adesão, mais nada. Como isso não se verificou, a Oposição teve que discutir, 
teve que propor, teve que sair por tOdo o País a ouvir, a escutar as várias ca~ 
madas que sofreram terrivelmente do Governo. Quando o Governo sentiu 
que o seu projeto não seria-uma medida de opressão, reagiu e até hoje não ab
sorveu a anistia. Creio a:té, -e Deus me perdoe se estarei fazendo ou pensando 
alguma coisa em falso - que, naquela época, não retirou o projeto porque 
não tinha condições. A opinião pública estaVa de tal modo engajada na anis
tia que era inteiramente irripossíverse voltar atrás. Mas, repito, o vãcuo, ova
zio estã no fato de não ter entendido o que é a anistia. Tanto isto é Verdade 
que ainda agora no discurso que o Senhor Presidente proferiu, agredindo
nos, dizendo que nem sequer nós respeitamos o seu enfarte, quando toda esta 
Casa ficou unânime, numa s6_ tensão com a -sua saúde, e que estávamos, inclu
sive, dispostos a formar uma comisSão para ir visitã-lo no hospital, e todos 
nós recebemos a sua substituição, na pessoa do Presidente Aureliano Chaves, 
com a maior compostura, dentro dos termos constitucionas, dentro da maior 
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polidez parlamentar. Pois bem, Sua Excelência agófa nos agride, dizendo que 
nem sequer respeitamos o seu direito de ter um enfarte porque não-acreditá~ 
vamos no seu enfarte, conseqiientemente na sua doença. Está dito hoje, nos 
jornais. 

O SR. PAULO BROSSARD -Hoje?-

O Sr. Teotôtzio Vilela- Hoje, nos jornais. E isto é calamitosoL Que fo~ 
mos contra a anistia, que fomos Contra todOS os atOs democráticos pi:-opàst6s 
por Sua Excelência. Isto é simplesmente algo sumamente grave. Sua Excelên
cia é que é radical, é que é revanchista, porque está se aproveitando de uma 
oportunidade para, no início de uma campanha eleitoral, como ele diz, presti
giar o PDS e nos agredir. E como'é que Sua Excelência eStende·a mão à Opo
sição -e é Chefe de um Partido Político? 

O SR. PAULO BROSSARD- Chegarei lá. 

O Sr. Teotónio Vilela- Não é verdade? O voto vinculado determinou 
que se formassem no seio da sociedde, verdadeiros pelotões partidários. O 
voto vinculado cria pelotões partidários. E Sua Excelência o Senhor Presiden
te da República, assumiu o comando desse pelotão, O PDS, e nos estende a 
mão_. Então, como salientou V. Ex• no seu discurso, esse gesto é puramente 
fíSicO, Ou tem alguma significação política? Muito obrigado, nobre Senador. 

O SR. PAULO BROSSARD- NobreSenadorTeotônio Vilela, V. Ex• 
examina- e melhor do que ninguém, porque sentiu o-dia-a-dia, o hora-a
hora, o minuto-a-minuto aquilo que foi a evolução da opinião pública em re
lação ao prOjeto de anistia - mas V~ Ex• fala a partir do projeto aqui e eu 
falo de antes do projeto ter chegado aqui: a exclusão da Oposição de sequer 
tomar conhecimento do projeto. 

Vou agora relatar um outro fato, Sr. Presidente. No dia- vejarri só a 
boa vontade de parte da Oposição, -Vejan1 só a.- sua capacidade de tolerância! 
- no dia em que a mensagem deveria ser assinada no Palâcio do Planalto e 
remetida ao Congresso, o Governo entendeu de dar solenidade ao ato e pro
mover uma reunião de autoridades, de pessoas; s-uponho que o Ministério, 
Líderes do Governo; e o então Ministro da Justiça teve a gentileza de telefo
nar ao Líder da Oposição convidando-o a ir a Palãcio para assiStir à ssinatura
da mensagem do Presidente da República, que ocorreria às tantas horas da
quela tarde. E eu, Sr. Presidente, fiz esta pergunta ao MiniStro Petrônio Por
tella: "Minisú·O~- eu terei prévio conhecimento do projeto? "A resposta foi 
breve, simples e clara:" Não. Mas, posso lhe adiantar que o projeto é assim ... 
'"Eu disse: Miriistro, -agradeço a sua delicadeza, mas não posso ir", 

Eu teria ido, Sr. Presidente, se tivesse recebido, meia hora antes, o proje
to, porque poderia dizer que teria ido sabendo o que fui assistir.-

O Sr. Teotônio Vilela - Exato! 

O SR. PAULO BROSSARD -·Mas, eu pergunto, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, se eu poderia ir para ser uma peça ornamental em um círculo ou 
semicírculo de pessoas mais ou menos representativas na política brasilei
ra" ... 

O Sr. Lázaro Barboza - Para ser o galho de manjericão que comporia o 
buquê. 

O SR. PAULO BROSSARD- Para assistir ao ato, à solenidade, à ceri
mônia de uma assinatura; também a Oposição sabe qual é o seu papel. Com 
toda a minha boa-vontade, com toda a minha inclinação de reparar, de uma 
forma, aquilo que me pareceria erro, que já ocorrera, que era a eXclusão-da 
Oposição na elaboração, na discussão de um projeto que deveria compor, que 
deveria cicatrizar as feridas abertas. Estava disposto a isto, se tivesSe recebido 
o projeto trinta minutos antes, ainda_que em segredo de justiça, apenas para 
meu conhecimento. Mas, eu, que ia tomar conhecimento do projeto trinta mi
nutos depois, não poderia receber trinta minutos antes, Sr. Presidente? Não 
posso compreender como pessoas inteligentes, como pessoas experientes re
duzissem as coisas ao esquematismo esterilizante, seco, sâfaro, quando, com 
tão pouco, poderia ter se dado um sentido maior. 

O Sr. Teotônio Vilela - Exato! 

O SR. PAULO BROSSARD- Tívesse·eu, Líder dii Oposição, compa
recido ao Palácio do Planalto, poderia dizer: o projeto, se não atende, como 
não atende, o modelo que a Oposição tem defendido, é um projetO bom, é um 
projeto razoável. Vamos examiná-lo, vamos discuti-lo, vamos aperfeiçoá-lo. 

O Sr. Teotônio Vilela- V. Ex• me perdoe, mas o substitutivo que nós 
preparamos jamais, jã.mais foi lido pelo Relatár, muito menos discutido. 

O SR. PAULO BROSSARD- Mas, nobre Senador; insisto: V. Ex• fala 
do projeto depois de remetido ao Congresso; eu estou me ocupando do proje
to antes de chegar aqui, que era exatamente o momento em que lY ·mínimo, 
uma troca de palavras, pelo menos, deveria ter havido. Mas volto a dizer Sr. 
Presidente, e veja O Senado isto: o Líder da Oposição foi convfdado para ir 

assistir à cerimônia, certamente pai-que o Governo qUeria dar uma solenidade 
esPeCial e queria dizer que a Oposição pela primeira vez tinha sido convidada 
a ir ao Palácio, para assistir a ãpresentação dO projeto, o qual era um projeto 
de cQI:nposição nacionaL Agora, aqui o de que eu ia tomar cOnfiedmento; 
tririta minutos depois da assinatura, o Líder da OposiçãO- não tinha o direito 
de tomar co_nbecimento trinta minutos antes. Então, eu-me perguntO niais 
uma ve-z. Sr. Presidente, mais uma vez eu me pergunto, Srs. Senadores, mais 
uma vez eu me indago: .. Por que isto ê feito? E qual o sentido, que o meu en
tendimento não alcança, da mão estendida do General Figueiredo?" 

Preciso falar sobre o Projeto das Prerrogativas? Foi um projeto ·nasCido 
do_Congresso; embora defendido ardorosamente pela Oposição, não era um 
projeto da Oposição. Precisarei lembrar, em homenagem ao nobre Senador 
Luiz Viana Filho, que este projeto teve como primeiro signatário o PreSidente 
do Senado Federal, que é o PreSidenfe do Congresso. Preciso lembrar que S. 
Ex• nunca fez isto, enquanto Presidente do Senado e do Congresso, senão na
quela _o~casião? Exatamente porqu~ ei'a um I?rojeto que transcendia aos parti
dos? Maís do que iStO, era -um projeto que não hesito chamar de tímido, por
que foi um projeto que resultou do trabalhá de uma comissão bipartidáría e 
congressual, com Dep~ta~os e Senadores de ambos os partidos e que assenta~ 
ram comO princíJ)ío de que só colocariam no--papel aquelas regras que obti
vessem o consenso e que bastaria uma voz diVergente para que fosse afastado. 
O alvitre. 

Já se há de ver que esse projeto tinha de conter os preceitos quase que 
dogmáticos, inC6hffuVersos, insuscetíveis de contestação. E eü preciso 
lembrar à Casa O que -aconteceu càin O projeto das prerrogativas?! Peço Sr. 
preSidente, para ser eximido de ter de rememorar o que houve. 

Sr. PrCs1àente, IDas depois de tUdO isto, a mão estelldida propõe a ex~ 
tinção dos partidos, num ato ilegal! partido político é uma pessoa jurídica de 
direito público que nasce e_se extingue por decisão do tribunal Superior Eléi

-torai, e a lei votada pela Maioriã. uSUTpou atribuições da Justiça para pratiCar 
um ·ato jurisdicional extinguindo duas pessoas jurídicas de direito público. 
Para quê? Para atingir- o MDB, que crescera e se tornara forte, o pobre MDB, 
o desgraçado M D B, o malsinado M D B, depois de anos e anos de arbítrio, de
pois - para usar uma expressão popular - de comer o pão que o diabo 
amassou, depois de ser privado de tudo, até do direito à esperança! E eu tive 
ocasião de dizer que no frontispícío do MDB cabia a frase que Dante colo~ 
cou na porta do inferno: Lasciate ogni speranza, voi eh' entra te. A mão estendi~ 
da estraçalha um trabalho hercúleo e benemérito de 15 anos, porque o parti
do- oficial se desagregava e tinh;;t, inclusive, de mudar de nome. Ê esta a mão 
estendida que se suporia traduziÕdo um gesto de cordialidade e de grandeza? 

Sr. Presidente, precis-arei lembrar que houve bâ coisa de dois anos, um 
atentado na Ordem dos Advogados, no Rio de Janeiro e na Cârriâ.ra de-Ve-
readores daquela cidade e que todo o mundo entendeu aquelas bombas que 
tiveram conseqUências fatais- uma--morte e uma lesão irreparável- todo o 
mundo entendeu que aquelas bombas, além de atingir as suas vítiffiás tam
bém fazianúieirter a autoridade do Presidente de República e Sua Excelência 
mais do que qualquer pessoa entendeu assim, tanto que disse que aquelas 
bombas tinham sido jogadas sobre sua cabeça? E q1:1al foi, Sr. Presidente, a 
posição oposicionista nesta Casa, na outra, e em toda a parte? Qual foi, Sr. 
Presidente? Não foi a de estender a mão ao General Figueiredo, oferecendo
lhe toda a sua solidariedade no sentido de que a sua autoridade ficasse inatin~ 
gida, e que ele, com o apoio da Nação inteira, empreendesse as investigações 
elucidatórias necessárias? E o que aconteceu? ACoiú.eceu que depois dC longos 
dias, de longas semanas, foi descoberta uma pessoa, pessoa esta que ao cabo 
de um processo foi absolvida por carência de provas. 

Desde o primeiro ritomento, a qualquer pessoa com alguma experiência, 
tinha _ficado claro que por mais responsabilidade que tivesse a pessoa indigí
tada, não era a única, ilão poderia ser a única envolvida no caso. Mas o Go~· 
verno se satisfez quandq- enconti-ou "uma" pessoa e fez correr o processo, 
processo qu-e terminou com absolvição do acusado, por falta de provas. 

Eu preciso lembrar que depois do atentado à Ordem dos Advogados e à 
Câma.ra_dos Vereadores, no Rio de Janeiro, houve aquele fato, o qual depois 
de amanhã irá coinpletar um ano - o atentado do Riocentro? Preciso 
lembrar, Sr. Presidente? E preciso lembrar que a Oposição procurou formal
mente o Presidente do Senado para dizer-lhe que transmitisse ao Presidente 
da República o seu -interesse, a sua sOlidariedade, -o seu desejo de contribuir 
com o que pudesse, para que o episódio fosse esclarecido inteiramente, defini~ 
tivamente? Até porque aquele fato do Riocentro não era um caso singular, 
mas_ era o _último de algumas dezenas de fatos semelhantes, os quais começa
ram nO Rio -Grande do· Sul e ~erminaram na Rodoviária desta Capital, a -al
guns metros do Ministério da Justiça, a alguns passos do Palácio Presiden
cial, Sr. Presidente? durante esse longo período não se vira providência algu
ma tio Governo, diante da sucessão iterativa e reiterada dos a tos de terroris
mo! Pois bem. Quando o Rioceittro estoUrou, a Oposição instantaneamente 
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externou ao Presidente da República, através do Presidente do Senado que 
ela estava de braços abertos, de mãos estendidas para o que fosse necessãrio, 
dar ao Governo, para qüe o assunto fosse esclarecido. 

A Oposição recebeu resposta? Fiz a :Pergunta em voz baixa, Sr. Presiden
te, constrangido: "A Oposição recebeu resposta? .. Então eu digo e repito que 
não compreendi até hoje, não posSo compreender o seD.tído, o alcance, o ob
jetivo do gesto de cordialidade, do gesto de simpatia, do gesto, aParentemente 
de benquerença, do General João Figueiredo ao dizer qtie estendia a mão à 
Oposição. Não posso entender. -

Mas, Sr. Presídente, pode estar certo que não vou iriVentã.iiiif -a-CiôniCa 
política do_s últimos três anos. Mas eu não posso deixar de mencionar um ou
tro fato, fato ocorrído aqui, sob nossos olhos, à luz da grande publicidade. 
Não o Governo, i:nas o Senãdor JoséSarney, Presidente do Partido Democrá
tico Social; não o Governo, mas Um Senador que d1ríge·o partido dito do Go
verno - denominação que a mim desagrada profunâaniente, mas estã na 
nossa linguagem corrente -- d_o partido do Govern_o. 

O Senador José Sarney tomou a inieiaHva, norm-al em qualquer lugar do 
mundo, de convidar os dirigentes dos demais partidos, no caso os partidos 
oposfcionistas, pãra convers:ir. Para conversar sobre quê? Sobre projetas de 
interesses comuns, relativos às eleições, ao processo eleitoral, à falada Refor
ma Eleitoral. Muitos entenderam, e eu entendi, que era uma maneira- de o 
·Governo entrar em contato com a Oposição, uma maneifa nOfrhãl. Podeiia 
ser um membro do GovernO, poderia ser um Minh.tro de Estado, poderia ser 
um líder do Governo, poderia ser o Presidente do paftido. -NITiguém mais 
qualificado do que o Presidente do partido. 

NãO está no plenário o nobre Senador- José Sarney, o que lamento. Mas 
o nobre Senador José Sarney teve a sua iniciativa coroada de êxito, na medida 
em que o seu gesto foi compreendido e correspondido pelos dirigentes parti
dários. E eu vejo à minha frente um deles, o Senador Tancrçdo N~ve_s,.ao 
tempo Presidente do Partido Popular. Eu creio que não Cometo nenhuma fal
ta se disser o que o Senador Josê Sarney me disse: que estava satisfeito cOm as 
<:onversações. Quer isso dizer que a primeira vez ·que alguém do Governo, 
não sendo membro do Governo, bateu às portas da Oposição, ã OposiÇão lhe 
franqueou a sua sala. 

As conversações andavam bem. O Senador José Sarney nadava em felici
dade. Eis senão quando recebe um chamado telefônico para comparecer ao 
Ministério- da Justiça, e lá teve ocasião de ouvir do atuat ocup-ante daquela 
Casa que, a partir daquele momento, ele, Ministro da Justiça, deveria condu
zir as conversações: fora autorizado pelo Presidente da RepUblica. Ver-dade? 
Menos verdade? Quem sou eu, Sr. Presidente, para penetrar no território dos 
deuses ... 

Já ouvi" dizer que a versão não-cotrespondia aos fatos. Mas o caso pouco 
importa. O fato - o fato é que o Presidente do PDS foi aJastado pelo Minis
tro da Justiça que passou a ocupar o seu lugar. E para minha narrativa e para 
o meu o6jetivo istO não tem qualquer significação; aõ cóiitrâriO~ ainda dá 
mais iriipõitânciã. ao que "teriho a dizer: as conversações que se desenvolviam 
em clima promissor com o Senador Josê Sarney continuaram como o Minis
tro da Justiça. 

Estarei sendo inexato, Senaâ.Or -Tanáedo NiVCs? 

O Sr. Tancredo Neves- V. Ex' está dando um depoimento que é a ex
pressão da verdade. 

O SR. PAULO BROSSARD - Renovaram-se as reuniões, 
aproximavam~se os pontos de vista, progredia-se em direção a uma solução 
tranqUila, coerente, unânime, para determinadas questões relativas ao que se 
convencionou chamar de Reforma Eleitoral. 

O fato é que, numa certa manhã, a alegria parece que contaminara os 
espíritos, tanto assim que ·a televisão pôde documentar o s_orriso de todas as 
personagens que participavam da reunião roliiiSterial. Todas sorrisos e mais 
sorrisos. Um dos sorridentes era o Senador Tancredo Neves, que está aqui me 
honrando com a sua atenção. Realmente, todos estavam satisfeitos. 

Parece que havia algum problema relativo ao Estado de Rondônia, ao 
projeto que elevava a Estado o Território de Rondônia, especialmente no que 
diz respeito aos poderes que teria o Governador não eleito. 

Termina a reunião, para ser continuada à tarde, e o Ministro da Justiça 
vai ao Palácio do Planalto e, lã chegando, dizem os jOúiais, foi logo dizendo 
que levava alternativas ao Presidente. Mas, teve de recolher o seu riso, teve 
que recolher as suas alternativas porque ficou sabendo, naquele momento, 
que não havia mais converSaÇão e que o- "pacote" estava pronto e assinado à
queie momento, àquela hora. Estou dizendo alguma inverdade, Sr. Presiden~ 
te, Srs. Senador_es? 

O Sr. Tancredo Neves - V. Ex' estâ dizendo a expressão da verdade. 

O SR. PAULO BROSSARD- E segUndo se tornou público, porque to
dos os jOrnais publicãram, o Ministro da Justiça pediu apenaS uma dilação de 
duas horas para que ele tivesse tempo de telefonar aos seus interlocutores de 
minutoS antes, a fim de dize-r que a reun-íãCi aa tarde n-ão ia mais Sair porque o 
Governo tinha tomado outra decisão. 

O resultado foi o ••Pacote de noVêmbro", fol a brutalidade do "pacote de 
novembro". 

Então, eu pergunto, Sr. Presidente: onde,- como; quando se vai conhecer 
o sentido dessa, nessa altura já enigrUãtica, mão estendida? Dessa incognoscí
vel mensagem, que se conteria nas palavras que foram empregadas e que não 
são as palavras no seu sentido normal, no seu sentido vernacular? Por que in
terromper, desta maneira hilleriana- para dizer pouco- uma conversação 
política iniciada pelo Presidente do partido do Governo e continuada pelo 
Ministro da Justiça com os dirigentes dos partidos oposicionistas? E uma 
conversação que progredia? 

Sr. Presidente, transcende ao meu entendimento. E pergunto à Casa se, 
em algum momento, na descrição dos fatos, eu fui infiel. 

Veio, depois, o chamado caso da sublegenda. Afinal de contas, eu falo 
em sublegenda, Sr. Presidente, porque alguém, outro dia, respondendo a uma 
indagação, aludiu ao projeto da sublegenda. 

O pi'ojeto da sublegenda era bom? Era escandaloso'! Era imoral? Não, 
não-erã nem ·escandaloso nem imoral. Não daria, afinal de contas, a repu
tação de Papiano ao sCu autor, mas n"ãO poSso dizer que fosse um projeto -
digamos assim - desprezívef, sobre o qual não pudesse haver ou um entendi
mento ou uma discordância natural. Afinal de contas, a sublegenda tem as
pectos positivos, tem aspectos· negativos; pode-se perfeitamente- defender e 
combater um projeto que estabeleça a sublegenda. Conforme as circunstân~ 
cias, pode ser uma boa solução, conforme as circunstâncias pode ser uma so
lução menos boa. O fato é que a Oposição pareceu mau, o projeto, inconVe
niente o projeto, e ela nunca ocultou o seu ponto de vista. Mas não apenas a 
Oposição; vários- Segmentos do chamado partido do Govfrno foram, talvez, 
até mais Veerilentes do que a Oposição, e tornaram: público, de uma publici
dade_universal, o seu ponto de vista. E se não tivesse havido a participação de 
votos do PDS, a Oposição só não tería forças para derrotar o projeto que es
tabelecia a sublegenda. Ou estarei dizendo alguma inverdade, Sr. Presidente? 
O projeto foi rejeitado porque aos võios -da OPosição se somaram os votos do 
partido do Governo e formaram a maioria. 

O Sr. Teotônio Vilela - E de forma aberta. 

O SR. PAULO BROSSARD - De forma abertíssima, escancarada, 
porque os Deputados do PDS que combatiam a sublegenda o faziam às da
ras, e mais do ·que -àS claras, o faziam com entusiasmo. Quando" personalida
des da categoria política e intelectual do Senador Jarbas ~assarinho e do Se
nadOr T~ncredo NeVes vão à televisã'o, eu asSisto do primeiro ao último mi
nuto. Outro dia tive o prazef'ihtelectual de Ser assiStente de rim p:i-ograma te
Jevisionado entre o Senador Tancredo Neves e o Senador Jarbas Passarinho 
e, a certa altura, veio a sublegenda a debate. O nobre Senador Tancredo Ne
ves disse istO perante-o Brasil inidro: ·~Mas· nunca ninguém me disse que o 
GoVerno fazia questãO- daQuele prO]Cto": COriieça que o Governo, que é tão 
fértil em fechar questões, não fechou questão naquele caso. "'E"- dizia o Se
nador Tancredo Neves - "a mim ninguém transiriitiu o interesse do Gover
no, porque se o tivesse feito, eu teria eXaminado, inclusive, as razões que o 
Governo tinha para apreciar o- problema". 

Senador Tancredo Neves, eu estou sendo fiel na minha exposição? 

O Sr. Tancredo Neves- V. Ex'estâsendo fidelíssimo. Mais ainda, a pa~ 
lavra oficial do Governo em relação à sublegenda é aquela que constava da 
Mensagem Presidencial que acompanhou, ao Çongresso, o Projeto da Refor
ma Partidária onde, com todas as letras,- nós lemos: .. Com a ímplantação do 
regime pluripartidário será Suprímida da legislação a Sublegenda". 

O SR. PAULO BROSSARD- O nobre Senador Tancredo Neves me 
honrou com o aparte e me tirou um pedaço do meu discurso, porque eu ia 
exatamente lembrar isso ... 

O Sr. Tanàedo Neves - Lamento. 

~ O SR. PAULO BROSSARD - ... que ni!o havia, sequer, a possibilidade 
de se entender, normalmente, que o Governo fizesse questão absoluta a apro
vação do projeto. Mais parecia colocar um problema em debate ou atender 
determinadas sugestões, porque, anteriormente, num documento solene, 
como é uma Mensagem do Presidente da República ao Congresso, ele havia 
afiançado, não apenas ao Congresso, não apenas à Oposição, mas à Nação 
brasileira que: partindo-se para o pluripartidarismo, não havia mais lugar 
para a sublegenda. 
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De modo que aquele projeto, a respefio-do qual logo nasceram as vozes 
dissonantes no seio do Governo; só poderia ser entendido como um projeto 
não substancial ao Governo. 

Mas eu pergunto, Sr. Presidente: ainda quando o Governo considerasse 
substancial, desde quando o Congresso é obrigado, sob pena de represália, a 
aprovar todo e qualquer projeto por ser do Governo e esta palavra foi empre~ 
gada pelo Presidente do Congresso no debate com o Senador Tan~redo Ne~ 
ves_, sob pena de represália- sob pena de o Poder Executivo vingar~Se? Mas, 
afinal de contas, isso aqui é uma caix-a registradora ou é um órgão da sobera~ 
nia nacional? E esta Casa é um -papel carbono d_os amanuenses do Poder Exe~ 
cutivo ou é a Casa da representação da nação brasileira? 

Mas será, Sr. Presidente, que na ordem das degradações do sistema re~ 
presentativo nesta terra, serã que já chegamos a isto? 

Empresas estatais desobedecem ordem expressa do Presidente da Re~ 
pública! Empresas estatais que estão juridicamente, legalmente, administra ti~ 
vamente, politicamente, subordinadas ao Poder Executivo. Acontece alguma 
coisa? Acontece! O Banco do Brasil paga. Acontece: o Banco do Brasil paga! 
O ano passado, 120 bilhões de cruzeiros dos compromissos não foram honra~ 
dos no exterior pelas empresas estatais, a despeito da ordem do Presidente da 
República no sentido da limitação das despesas das estatais! Agora, se o Con~ 
gresso Nacional deixar de aprovar um projeto que estabelece a sublegenda na 
discussão do qual faltou a palavra clara do Governo pelo seu interesse, pelo 
interesse da sua aprovação! Ah! ah! ah! Isto, represália! E eu estou usando a 
palavra, para pesar meu, que foi empregada pelo Presidente do Senado e Pre
sidente do Congresso, perante o Brasil inteiro,-porque um programa da Rede 
Gloho_de Televisão é um programa perante o Brasil, no programa, a que an
tes fiz referência, com o Senador Tancredo Neves. 

Quando foi _dita a palavra, eu senti uma dor. (Pausa.) 
Sr. Presidente, depois vem o episódio PP. 
O Partido_ Popular tinha sido festejado, creio que em vernãculo, em latim 

e, se facilita, até em grego. Era uma beleza! Era extraordináriol O nobre Se
nador Tancredo Neves,jm~tiça lhe foi feita, era um homem de grande talento, 
de grande competência, de grandes perspectivas, era, afinal de contas, o que o 
Brasil esperava da sua classe política. Não há quem negue que o representan
te minéffó~possúa estas qualidades, tenha estes predicados, mas estes predica
dos eram postos em relevo exatamente pelos amigos do Governo. 

Pois bem, Sr. Presidente, o Partido Popular decidiu incorporar-se no 
PMDB por deliberação sua, ou por prescriçãO imperativa é: fatal do pacote de 
novembro? Sob coação irreSistível, porque o Pacote de Novembro, brutal
mente - brutalmente, repito~ estabeleceu muros, como o de Berlim, entre 
os Partidos nascentes, de modo que através da fragmentação, que é natural 
numa vida democrática, pela impossibilidade da comunicabilidade entre os 
Partidos, pela determinação de os Partidos terem candidatos de alto a baixo, 
sob pena de nulidade de voto, porque esse pacote parece que tem a preocu
pação não é de obter voto_s, não é de apurar votos, mas de nulificar votos, ao 
contrário de todo o sistema jurídico mundial, a nulidade não é exceção, a nu
lidade passa a ser a regra; o Partido Popular, com os olhos abertos para a 
realidade que lhe era criada decidiu, patrioticamente, incorporar-sé no 
PMDB. A h! Outro crime de lesa-majestade! O-Senador_ Tancredo Neves jã 
foi despojado das qualidades que antes lhe eram louvadas. (Risos.) Nem vou 
repetir o que foi dito, porque não seria cortês. Mas todos os altos predicados 
do Senador Tancredo Neves evanesceram-se. E um ato jurídico previsto em 
lei, e um ato jurídico regulado em lei, e um ato jurídico que deveria ser pro~ 
cessado perante ajustiça eleitoral passou a ser, durante três meses, dia e noite, 
noite e dia, objeto das ameaças, objeto das insinuações, objeto d~same.aças, 
objeto das insinuações do Palácio do Planalto e dos seus arredores. 

O que foi dito contra a incorporação- Deus do Céti!- en-cheria volu
mes, diga-se de passagem, de má literatura, especialmente jurídica. E o 
Procurador~Geral da República, deixou a República para trás, Iançou-a às 
urtigas e passou a ser o Procurador~Ge_[al do Governo, ou o Pr_çcurador
Geral do Partido do Governo, impugnou a incorporação; "impugnação Inep~ 
ta, por fim fulminada pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoi'al. 

Então, indagava-se o que ia acontecer, porque, afinal de contas, sua ma
jestade fora desrespeitada. 

Mas que mão estendida é essa, que o meu entendiffiento não consegue 
entender, cujo sentido a minha inteligência não consegue alcançar?! E depois 
da decisão do Tribunal, ainda essa eminênCiijii!ídica, que se tornou mais no~ 
tóri"a depois do escândalo da mandioca, (risos.) ainda declarou que iria con
sultar o Ministro da Justiça, se recorreria ou não ao Supremo Tribunal, como 
se coubesse recurso daquela decisão para o Supremo Tribunal Federal - o 
Procurador-Geral da República, cargo já exercido por um Hahnemann Gui
marães_ - e cito apenas um - ... 

O Sr. Tancredo Neves - Por Epitácio Pessoa. 

O SR. PAU LO BROSSARD -O Sr. Senador Tancredo Neves achou 
pouco e disse Epitácío Pessoa. Eu seria obrigado a dizer" outrOs Pires e Albu~ 
querque. 

Paro, Sr. Presidente, porque a lista é longa e ilustre. 
Mas a OpoSiÇão é opaca, impermeável, não responde ao gesto da mão 

estendida do Presidente da República. Confesso, Sr. Presidente, que não c_on
sigo entender. 

Agora, o Governo Federal, que até ontem segurava obras públicas à gui
sa de combate à inflação, anuncia que fará uma obra em cada município. 
Agora, o Ministro de Estado dis~ribui cheques para os prefeitos. Dizia~me u-m 
membro desta Casa, outro dia, que-parecia um baralho, pela altura e pela fa~ 
cilidade com que os cheques eram distribuídos. (0 orador faz um gesto.) O 
gesto, Sr. Presidente, me exime de completar a frase. 

ComO se tuao isto não bastasse, o Presidente da República se converte 
em cabo eleitoral. O Presidente da República, o Supremo Magistrado, o Pri
meiro Magistrado da Nação, o Ch~fe do Estado. 

Um antigo membro desta Casa, num ensaio admirãvel, intitulado As di
inensões da Presidência, diz o que todos os autores dizem - Laski entre eles, 
no seu livro sobre a Presidência Americana. Mas como eu gosto de rememo~ 
raro que tenha sido feito aqui, eu, de todos_ eles, vou ficar com um antigo SeR 
n<idor por Sergipe, Lourival Fontes, que conhecia, como poJcos, as intimida~ 
des do poder e, por isso mesmo, poderia falar sobre elas, não apenas como 
leitor de livros de Ciência Política, de Direito Público, mas também como ho~ 
mem que viu, sentiu e experiment6u, rias suas mãos, todo o poder da Presi~ 
dência da República. E note~se, da Presidência da República sob a Consti~ 
tuição de 1946, não sob a atual Carta, sob a Constituição de 1946, "é a maior 
soma de poderes sobre os ombros de um simples mortal, um quase ditador, 
mais do que um aprendiz de ditador, torna a sua força decisiva internacional
mente e, muitas vezes, de importância planetãria". 

O Presidente tem a majestade, a dignidade ou a continuidade 
dum cetra de direito divino ou de conquista. Na sua pessoa exclusi~ 
v a -ou conspícua reúne também os deveres políticos dum premier. 

Salto a página e leio: 

.. 0 Presidente não tem as limitações duma autoridade investi
da ou duma força usurpada, mas a reencarnação dos seres impostos 
ou das presenças sobrenaturais. Pode decidir sem consulta e sem au~ 
diência, ou divagar ao recreio dos seus sonhos, porque está coberto 
do manto providencial ou inspirado pela aura da infalibilidade. 
Exerce sem choques e balança um poder exclusivo, uma ação pes~ 
soal, uma autoridade sem equívocos, um monopólio incontestado 
de força, que ora se transforma ri um Vórtice de tempestade, ora des~ 
liza serena como nas_ quadras de normalidade, ora, sobranceia os es
paços escuros da autocracia, conforme os seus humores ou as suas 
indiossíncrasias. Mas, além do gabinete que não tem validade cons~ 
titucional como órgão coletivo, que não tem capacidade de consul
ta, de iniciativa ou de direção, há ainda os círculos internos, as in
fluências ocultas, muitas vezes os agentes domésticos e familiares. 

Nãq há a matriz ou o retrato do poder presidencial. E. o mais 
plástico, mais indefinido e mais incerto dos poderes governamen
tais. Não há um frio exame, ou um julgamento preciso, ou uma 
análise ímpressionista dos imensos deveres ou trabalhos que cabem 
numa pessoa exclusiva. A prírneir"a tarefa é a de chefe de Estado. to 
catálogo dos seus deveres públicos. É uma sucessão de atividades 
desde a de saudar os visitantes distintos Ou a tos solenes e de cerimo
nial até mesmo os triviais deveres de rotina ou as tentativas de vul~ 
g-a-tidade. É, ·como uin símbolo, a corporificação da dignidade e da 
majestade da nação na sua continuidade e na sua grandeza. 

Oferece o espetãculo do cetro apoiado sobre famílias heredi~ 
tárias ou sustentado por legiões de veteranos. É, como pressagiam 
os americanos, um poder eletivo em que se tem a dignidade do rei e 

-as ambições dum primeiro~ministro. 
É ainda, como nos anais do passado latino-americano, o su~ 

p-remo, o indisPensãvei, o providencial, uma mistura de magos, he~ 
róis, oráculo ou taumaturgo. É o ditador da razão, o censor das opi~ 
niões proibidas, o distribuidor de munificências generõsas, o mane~ 
jador voluntário_ do tesouro_ como se fosse a proteção duma anti~ 
sociedade e durria coi-rupção organizada. 
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A sua próxima função é a de Chefe de Governo. Não só reina, 
mas governa. f: uma ãrea de responsabilidade sobre a qual não exis
te desafio. Não há controvérsias nem disputadas numa liderança 
aceita e exercida. O Presidente é o pico solitário ou o porto seguro, 
seja ele ordinário ou_ ex<=cepcional. ~ ele que estende ou restringe o· 
exercício ou a prãtica do poder. ~ele, no plano constitucional, que 
nomeia, promove, remove, contrata, planeja, favorece, prevê e pro
vê. ~ uma ilimitada dimensão de autoridade em que se confundem a 
patronagem, o favoritismo, a corrupção, a benevolência, os graus de 
usurpação, as profecias de ditadura e os_ meic_ados de consciência. 

Mas, no campo internacional, os seus poderes são arbitrários, 
independentes e dominantes. O primado executivo e a supremacia 
presidencial envolvem uma lógica de conduta e ação. O segredo, o 
acesso, a continUidade dos contatos dão um exclusivo poder e tor
nam a formulação de política e a conduta das relações o campo da 
sua dominante propriedade." 

Este retrato dos poderes presidenciais foi feito, ao tempo em que regi~ o 
País a Constituição de 18 de setembro de 1946, por Üm homem aDtigo, 
membro desta Casa, que foi também Chefe da Casa CÍvíl da Presidência da 
República, que tinha, por isto mesmo, uma ciência haurida nos livros e uma 
eXperiência colhida nos fatos. 

Pois bem, Sr. Presidente, é o Presidente da República que tem a majesta
de, a amplidão e o número de poderes que tem o Presidente da República sob 
o regime atual que são os poderes presidenciais de 46 multiplicados por cem, 
é o Presidente da República que abandona a suprema magistratura para se 
converter no chefe de uma facção numa campanha eleitoral e cujos Ministros 
já agora andam distribuindo cheques ao seu puro e exclusivo critérios. E eu 
pergunto, Sr. Presidente, se esse comportamento corresponde à mão estendi
da do Presidente da República à Oposição? Se- é que a mão estendida repre
senta um gesto de cordialidade, se é que a mão estendida representa o que 
sempre representou: um gesto de confraternidade. 

Mas agora, Sr. Presidente, está aqui no Congresso um outro ~•pacote", o 
.. pacote" que extingue o voto de legenda e estabelece a nulidade do voto dado 
para legenda. Ontem, o pretexto da vinculação dos votos era o fortalecimento 
dos Partidos. Agora, a extinção do voto partidário, o que é? 

Aqui está o projeto que vai sei- aprovado por decurso de prazo, quer di
zer, não vai ser aprovadó, ·mas vai-se converter em lei;-Vai-se converter em lei 
sem o vot6 parlamentar. Para quê? Para prejudicar! Para prejUdicar! Para 
prejudicar os Partidos de Oposição, particularmente o IDaior deles. 

Mas, o Presidente da República se queixa da impermeabilidade da Opo
sição, da opacidade dos seus Líderes que não são capazes de compreender a 
grandeza e a generosidade do seu gesto. E diz, como disse a despeito da cor
reção cristã do nobre Senador Luiz Cavalcante, diz; como disse: "que é a últi
ma oportunidade que ele dá à OposiÇão". 

Mas, Sr. Presidente, eu sou levado a fazer uma indagação: se esta é a 
mão estendida, qual será a mão recolhida, Senador Nilo Coelho? Mas se esta 
é a mão estendid", qual será a mão recolhida? Deus do Céu, livre-nos Deus! 

O Padre Vieira, que não ocupava a tribuna do Senado, mas ocupava púl- -
pito das igrejas, em certos instantes, em certas passagerls dos seus prodigiosO-s 
sermões, interrompia-os rezando uma Ave-Maria. -

Eu, Sr. Presidente, quase fiz isto, -mas como estou nuina tribuna profana 
nãó quis fazê-lo. Acho, Sr. Presidente, que não tenho o direíto de inovar os 
estilos Parlamentares, aos quais procuro ser atento. 

Mas o que eu quero dizer, Sr. PreSidente, é que este projeto~ O •~pacote" 
de novembro, e este agora, são proJetes que São unrâeSfue-Iiffd<Yrnregral, mas 
integral, pleno, absoluto, à mão estendida. Eu agora e·ntro num problema de 
consciência assaz grave e delicado, porque eu não posso- atdbuir ao Presiden
te da República, pelo que eu conheço - não é pelo fato de ser Presidente da 
República, mas é ao cidadão, ao General Figueiredo- eu não posso atribuir 
a "deliberação de cometer a felonia, a perfídia, a traição-, não POsso. -Mas, tam
bém, não posso entender que, procedendo como procede, venha a falar e a in
sistir na mão direita e, depois, na mão esquerda e venha censurar a Oposição 
por não ter correspondido a esse gesto seu. Sr. Presidente, esclareça-me. Emi
nentes Colegas da Maioria façam a caridade de me desfazer esta -dúvida que 
me perturba atrozmente o espírítO. 

O nobre Senador Luiz Viana, com ar reflexivo, so-rri. E é realmente de 
sorrir. Todas as Casas- como a nossa- têm os seus caraeais. Acredito rião 
merecesse reparo de quem quer· que fosse se dissesse que um dos nossos car-
deais é o Senador Luiz Viana. ·vou ãfêm... · · -

O Sr. Tancredo Neves - Cafdeal camerlengo. 

O SR. PAULO BROSSARD- O Nobre Senador Tancredo Neves sem
pre me ganha, disse: '"cardeal camerlengo". Eu ia dizer, em homenagem à 
Bahia, que não apenas era o Cardeal, mas era o Primaz. 

Pois bem, Sr. Presidente, Se eU:-peiguntasse ·au Senador Luiz Viana qual é 
o pensamento do Presidente a respeito da mão estendida, para que ele se con
cilie com esses dados, alguns dados precários que fui arrolando, acho que S. 
Ex• com toda a sua autoridade cardinalícia, não seria capaz de responder. E 
eu ;ou além. Se eu perguntasse ao Senador Luiz Viana qual é o projeto políti
co do Governo, creio que S. Ex• ficaria a dever-me a resposta, porque; vez 
por outra- gosto muito de ouvi-lo- faço-lhe esta ou aquela pergunta e ele 
diz: "Sei tanto qUanto você:- pelo jornal". · 

Quà -dizer~ sr. -Presidente, que nós afilda somos acutilados, porque, é 
muito curioso: é uma mão estendida que acutila. Somos acutilados pelo verbo 
presidencial e não econtramoS, nesta Casa e fora dela, q'tem nos esclareça o 
sentido, talvez divi"riatório;·da Mensagem Presidencial. 

E não estou dizendo, por dizer, e não estou falando, por falar. 

_Ainda hâ pouco, depois que a mão esquerda foi oferecida, eu conversei 
com duas personalidade eminentes, homens da maior responsabilidade no 
mundo político e_ homens, ambos, quase diria, da intimidade, seguramente, 
da amizade do Senhor Presidente da República. E lhes fiz esta pergunta: O 
Presidente da República, ajude-me a entender, até a corrigir-me, o Presidente 
da República esperava o que da Oposição? Que com-portamento? E ambos, 
homens ilustres, homens eminentes, homens chegados à área Governamental, 
homens ambos amigos do Presidente João Figueiredo, ambos calaram, ne
nhum dos dois souQe me dizer palavra sobre isso. 

De modo que, de certa forma, fiquei ccinfOitado, mas, ao mesmo tempo, 
a dúvida se tornou nlaís airoz, porque será preciso consultar quem, Sr. Presi
dente? 

Os antijios tinhãrri as Suas pitonisas, os seus magoS, os seus oráculos, que 
serviam como intermediários entre o Olimpo e a rasteira humanidade. Depois 
que esta espécie tão útil de seres foi eliminada, que nos resta, Sr. Presidente? 

Esta é a indagação que faço lisamente: Que esperava da Oposição, que 
comportamento, que gesto? Volto a dizer: Não creio que seja o gesto físico do 
aperto de mão nem a adesão ignóbil; não lhe faço esta injúria.;~ 

_ Pergunto, então: qiJe esperava o Presidente da República da Oposição? E 
que sentido pode ter esta mão estendida, no momento em que este projeto in
famérririlo está aqui para ser aprovado por decurso de prazo? 

O s_enhor Presi~e!Jte,dizer que não apenas a mão direita, mas também a 
esquerda está. estendida, quando se_ envia uma mensagem desta,jâ transcende 
os limites do bom gosto, já passa a ser um sarcasmo e um sarcamos cruelt 

Que resposta o Presidente esperava? Volto a dizer: Fiz esta pergunta, te
nho feito esta pergunta (Pausa.) Fiquei sem resposta. E devo dize! que a Opo
sição tem sido cordial para com a pessoa do Presidente da República. 

De quando em quando, os jornais publicam determinadas idéias ou de
terminados conceitos do General FigUeiredo. Existe, nesta Casa, um colega 
nosso que é e:speciafista erri reQuerer a transcrição nos nossos Anais de muita 
coisa, para não dizer tudo, que diga respeito a esta entidade que se chama 
_Governo. Reunidas ~s suas transcrições, daria uma verdadeira biblioteca. 
Mas, por vezes, em face de deterrrüpadas publicações, eu o c_onsulto, dizendo
lhe que gostaria de tranScrever nos Anais esta ou aquela opinião do Presiden
te da_ República. Mas_._ como ele tem o privilégio da iniciativa, não quero fazê
lo, sem que __ ele o faça. E ele me responde de urna maneira muito curiosa: "Es
queci os óculos, hoje não li os jornais." Uma ocasião, ele chegou a quebrar os 
óculos. Não podia ler. (Risos.) 

Estou referindo ao epis-ódio no seu aspecto até gracioso, para dizer que a 
Oposição tem sido benevolente e cordial em relação ao Presidente da Re
pública e que é imerecido o tratamento, que já agora sob pena, ameaça, "ou 
aperta a mão, ou nunca. mais", que Sua Excelência vem dirigindo à Oposição, 
especialmente à maneira como vem procedendo. 

Eu lembraria, vou fiCai ãpenas depois da reêonstitucionalização doBra
sil, eu lenibraria que o Presidente Outra, que o Presidente Vargas, que o Pre
sidente Juscelino, nenhum deles, em momento algum, em momento algum, 
todos eleS homens de Partido, todos eles homens políticos, nenhum, em ne
nhum momentO, áeixou o Palácio do Catete paTa ir fazer campanha eleitoral 
em favor do seu Partido. Lembro o fato. Não falo dos outros, pelas circuns
tâncias, mas nenhum dos outros o fez. Dir-se-â que o último o fez, em relaçllo 
aos municípios. Fez, converteu-se em cabo_ eleitOral municipal: ~um prece
dente que existe, um mau precedente que existe, dO- autor do pacote de abril. 

Sr. Presidente, vou encerra'r. 

O Sr. Nilo Coelho- Permite V. Ex• um aparte? (Aquiescência do ora
dor.)- Senador Paulo Brossard, eu não gostaria que V. Ex' deixasse a tribu-
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na, sem que fizesse _dois registres. O pritneiro, de uni agTadecimento cordial 
em meu nome e no do Senador Jarbas Passarinho. V. Ex•, num gesto de alto 
cavalheirismo e de um comportamento parlamentar excepcional, atendeu a 
um apelo nosso para não_ falar na sessão de ontem e, com o assentimento do 
nobre Senador Evelâsio Vieii:'a, concordou em falar na sessão de hoje. Em se
gundo lugar, eu gostaria de justificar a ausência do Presidente Jarbas Passari
nho que, c_om um compromiss-o inadiável na Federação das Indúst~ias de São 
Paulo, hoje à tarde, onde deveria comparecer a um debate, não pôde estar no 
Plenário, lamentavelmente. Este era um assunto. A Maioria se reserva o direi
to de_reler, com encantamento, a fala do nobre Senador. Hoje foi um dia de 
real agrado. Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eminente Senador Paulo 
Brossard, evidentemente que a Construção naciomll nó!frealizamos nesta Ca
sa, nesta tribuna, co_m a sabedoria ~ue V. Ex' manifest_ou hoje, com essa fala 
tão cheia de ensinamentos de Eça de Queiroz, qUe todos nós gostamos muito. 
O Governo gostou lnuito, tem muita lição a aprender. Mas, a lição maior ê a 
falta de liderança política. O que falta em todo lugar é o senso político, a que 
V. Ex• fez várias referências no seu discurso, é a assessoria política, ê o senti
do político. Se houvessem o senso político e a assessoria política, nós não es
~aríamos na indigência de hoje. A Maioria responderá a V. Ex• Agora, V. Ex• 
julgou o Presidente da República de dois modos; ontem~ o Presidente verbal, 
o Presidente da República Federaiva, magniJiCariie-lite. nã:quere j:iãreCer- da
quele homem que vai representar -o seu País, nOs Estados Unidos, atendendo 
a um convite. Hoje, V. Ex~ foi nominal; hoje, V. Ex• foi detalhado, hoje tal
vez, V. Ex' tenha sido emocional; talvez,- tenha sido injusto. Mas, vamos cor
rigir porqüe temos -denominadores comuns, e a todos nós só interessa uma 
coisa: a construção nacional. Nós todos temos no horízónte um signo: a reali~ 
zação e a construção da democracia plena. E esta democracia tem um sentido 
p~ra nós com data marcada, que é a eleição". Acho que todas essas coisas, pre
Cisamos debater, todas essas coisas precisam ser discutidas. Aqueles casuís
mos que, na primeira vez, são analisados ·aqui, são injustiçãdos, muitas vezes 
não são casuísmos de coisa alguma. Então, V"iriioS abrandar os julgamentos, e 
V. Ex~ mesmo tem sido brando nos julgamentos, tem sido bondoso nos julga~ 
mentes. Então, é assim que vamoS construir esta Nação, é assim que vamos 
construir esta democracia. Aguardo ã Oportunidade para, relendo essa pãgina 
magní_fi~a de hoje, dizer, ou tentar dizer alguma coisa Sobre, aguilo que me pa
receu lllJUsto em relação ao comportamento do Presidente João Figueiredo. 

O SR. PAULO BROSSARD - Não tenho palavras para agradecer o~ 
gentil aparte do nobre Senador Nilo Coelho. Não fosse S. Ex• pernambuca
no, a Província qUe tem dado ao Brasil alguns dos seus melhores homens 
políticos, talvez pudesse causar surpresa a" cordialidade da sua intervenção, e 
o registro,a explicação que não preciSava dar, pói'que eu só poderia entender 
a .ausência do Senador Jarbas Passarinho como devida a uma causa superve
mente e realmente irremovível. 

Mas, agradeço o· aparte do nobre Senador Nilo Coelho; só ele me daria 
margem a fazer um discurso, só esse aparte. Quando S. ~x• fala na indigência 
~olítica, eu subscrevo, eu também não acredito que alguém chegue a ser polí
tico, chegue a ser um estadista, senão atravês de um longo aprendizado, como 
não acredito que um alfaiate seja Um bom alfaiate sertão através de muitos 
anos de o~cio, ~e trabalho, de análise, de aprendizagem, e assim o encanador, 
e assim o eletricista, a bailarinha e o cantor. Por que o político haveria de ser 
diferente? Já se disse que política não se aprende nos livros, se aprende no 
mundo. E se disse bem, o que não quer dizer que não se aprenda, também, 
nos livros. 

Mas, agora, nobre Senador Nilo Coelho, por que chegamos a essa si
tuação? QUais as Causas? Estaríamos nós cuidando de removêwla~? Jã disse 
desta tribuna que eu entendia a crise de 63 e 64 como uma seq-üeia de Estado 
Novo, e eu disse, desta tribuna, que nós pagaríamos um preço muito fuaior 
com o período de _anormalidade que se sucedeu a 65, ao Ato-2, exatamente 
~or~ue era um período mais prolongado, mais violento, mais duradouro, que 
Jâ tmha encontrado o campo político talado. Mas, eu pergunto, Sr. Presiden
te, nobre Senador Nilo Coelho, se nós não podemos nos entender em relação 
a alguns projetes a alguns assuntos e tenhamos que suportar dia após dia a 
brutalidade dos pacotes que visam declaradamente, confessadamente, despu
doradamente, a assegurar a vitória a um pãrtido ferind9 outro_ partido? 

Ainda hoje ouvi um depoimento que achei iinpressiOnante e que quero 
relatar, naturalmente que silenciando o nom~ do depoente. Dizia-me um cb~ 
lega nosso do Parlamento que, depois de quatro legislaturas, não seria candi~ 
dato à reeleição porqu·e não tinha tantos milhões de cruzeiros para gastar na 
eleição. Uma cifra astronômica, embora soUbesse onde ela poderia ser obti
da. Pelo que sei, isso estâ se tornando a moeda corrente, senão em -todÕs, na 
maioria dos Estados. E este Poder que pode tudo através do decurso de pra-

Z?, ainda nã_o cogitou disto, de extinguir as causas dessa corrupção que vai vi
Claro Con.s;resso, o Poder Legislativo_Nacional? Atê hoje não existe ainda um 
pensam~nto a respeito do acesso ao _rádio e à televisão. Até hoje não se sabe 
qual vm ser a reforma a ser feita nesta famigerada Lei Falcão. 

O Sr. Marcos Freire- Fal?m na propaganda paga, Senador! 
O SR. PAULO BROSSARD- Já se fiila até no acesso ao râdio e à tele.. 

visão através de pagamento, o que quer dizer que só o miliardár1o- pode che
gar à televisão, porque é um instrumento caro, e naturalmente caro. Na tele
vis~o, contam:..se os segUndos. Não sei se aconteceu em outra parte - o de
pOimento que posso dar é do meu Estado. No Rio Grande do Sul, o acesso ao 
rádio e à televisão reduziu a influência dQ poder económico a um limite su~ 
portável. Não vou dizer que tenha excluído, não. Mas o reduziu a limites su~ 
portáveis, além de ter ~levado o nível do debate político. Pois bem, o que 0 

reinado, a dinastia imperante fez, for imPedir o acesso ao rádio e à televisão, 
convertendo naquela ridicularia do cinema- mudo. 
. Então, eu me pergunto, Senador Nilo Coelho, será que diante desta rea~ 

hdade não haverá meia dúzia de homens resPonsáveis, sensatos, experientes, 
capazes de, de mãos dadas, se for preciso com a esquerda ou com a direita ou 
com ambas as duas, para que algumas medidas simples, singelas, mas fundaM 
mentais, venham a ser tomadas? Esta, a indagação que me faço. Porque, conM 
versando com o Senador Nilo Coelho sempre encontrei um espírito aberto· 
um homem sensível às realidades. Mas creio que S. Ex• ê uma espêcie de Pro~ 
meteu agrilhoado, não tem liberdade, não tem mobilidade para fazer o que 
talvez desejasse. 

Vou encerrar, Sr. Presidente, fazendo uma súplica. Que o nobre Senador 
Nilo Coelho me diga, para minha tranqUilidade, para que as d6vidas não me 
atormentem a conseíencia,- comO se deve entender isto, Sr. Presidente; "EmM 
bora não- haja encontrado, de parte dos adversários, a resposta que me era 
lícito esperar''? Qual era a resposta que era lícito esperar à mão estendida? E 
como ê que se .compãtíbilizam as mãos do General Figueiredo com os '"paco
tes" do General Fígueíredo ou, afinal de contas, estaremos assistindo à reali~ 
zação objetiv<i do verso do poeta paraibano ua mão que afaga é a mesma que 
apedreja". 

Concluo, Sr.- Presidente, dizendo singelamente o seguinte: às vezes, me 
perguntam, e sempre achei essa pergunta destituída de sentido, se eu atraves~ 
saria a praça e iria ao Palácio do Planalto. Que pergunta, Sr. Presidente. A 
que ponto chegamos, que essa pergunta já tem cabimento! Eu iria uma vez, 
duas vezes, dez vezes, atravessaria a praça, à luz do dia e a pé, iria. Mas, per~ 
gunto, para qu~ Iria. Mas pergunto: para quê? Para assistir e continuar assis~ 
tindo os pacotes serem despejados sobre o Congresso e contra a Oposição? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu estarei mal colocando a questão? Tem 
mais: se eu tivesse atravessado a praça há dois anos, em 1979, e se eu a atra
vessasse amanhã, em 1982, a reaçãõ nacional seria profundamente diferente 
nobre Senador Nilo Coelho. Porque em 1979 havia esperança, tinha havid~ 
uma mudança no panorama do País; os adversários não eram mais tratados 
d~ inimigos e o Presidente dizia, cordialmente, superiormente, que lhes esten
dm _a mão, donde era lícito esperar que podia haver algum entendimento em 
favor do País, em favOr do povo. TrêS anos depois, qual seria a reação se eu 
amanhã fizesse isso, nobre Senador Nilo Coelho? Porque de decepÇão ~m de
cepção, de agrura em agrura, de descalabro em descalabro, de abuso em abu~ 
so, de pacote em pacote, a esperança foi minguando. 

Nunca, jamais, a voz da Oposição foi ouvida para alguma coisa, tendo 
chegado, inclusive, até a este requinte: se há um projeto tramitando na Casa 
rio Senado ou na Câm~ra, e o Governo resolve adotar a medida nele propug~ 
nada, o Governo_não prestigia o projeto, manda um projeto igual, com prazo 
fixado, com todos os privilégios que têm os projetas de iniciativa oficial. Che
ga~ a esse ponto, porque eu não tenho outra palavra para empregar e para de~ 
fimr senão esta, o primarismo. Como_ s_e _o Governo se diminuísse em dizer 
pelo seu Líder, que o projeto era bom, a juízo do Governo correspondia~ 
uma necessidade, e que ele daria o seu voto. Serã que disso resulta alguma le~ 
são no GOverno? Será que ele fica desfalcado de alguma coisa? Não seria um 
gesto de cortesia normal, regular, curial! Nunca isso aconteceu, nunca se viu 
ao contrário do __ que se tem visto; é exatamente o contrário, o inverso. ' 

Vou dar um exemplo, apenas um exemplo para homenagear um dos nos
sos colegas mais estimados, Senador Nelson Carneiro. Entre outros Senado
res- porque foram seguramente três- S. Ex• havia apresentado -um projeto 
estabelecendo a revisão periódica dos salários em função do aviltamento da 
moeda. O projeto mereceu parecer favorãvel,com substitutivo do Senador 
Jarbas Passarinho, na Comissão respectiva. Até hoje dorme o Projeto Nelson 
Carneiro. Ou foi levado logo à tumba! 

O Sr. Nelson Carneiro - Foi rejeitado. 
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O SR. PAULO BROSSARD- Foi rejeitado, exatamente. 
Foi levado à sepultura, e algum tempo depois, ou ao mesmo tempo, por 

esse tempo, o Governo manda o seu projeto. Estou dando apenas um exem
plo. Poderia demorar-me horas na tribuna, mencionando fatos. não opiniões, 
não interpretações, mas fatoS. - -

Mas, Sr. Presidente, devo encerrar. E, se posso dirigir a palavra ao Gene
ral Figueiredo, e dizer-lhe que lhe aperto a mão direita ou a mão esquerda, se 
for em favor deste País, se for para o· seu progresso, se· fOr para o bem-estar do 
seu povo, se for para a tranqüilidade social, dizendo-lhe isto, faço-lhe, tam
bém, uma ponderação: se há coisa incerta, sobre o mundo, é a vida. Se há coi
sa variável, na vida, são as situações políticas. Até f9 -ae abril, o mundo era 
um. Depois de 2 de abril, o mundo passou a ser outro. E não é o mundo lâ do 
EXtremo Orierite, é o mundo próx-imo, é o nosso mundo, é a situação do nos-

. so Continente. Bastou um gesto, o ato de uln hOmem para mudar a situação 

mundial, p:ãra encher d.e nUvens negras o horizonte das nações. Um gesto de 
força, praticado por quem exerce a chefia de um grande Estado sem o voto 
popular. 

O mundo mudou no dia 2 de abril. Assim é a vida; a cada· instante esta
mos nós ·recebendo surpresaS; -e enfreni-ancto sitUações inesperadas. 

Lembre-se o General Figueiredo que jamais a Oposição encontrou mão 
alguma _no ~eu C<!minho, e fora das Palavras expressivamente belas, mas que 
nunca passaram de palavras, quando a Nação traumatizada por tantos 
problemas poderia ganhar tanto, com um pouco mais de compreensão daR 
queles que podem tudo. 

Mas, lembre-se que ninguém pode sempre. Ou como disse Octávio Man
gabeira: "'Ninguém pode tudo, e sobretudo ninguém pode sempre"! 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador é 
efusivamenfe cumprlnientcido. 
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6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 56~ SESSÃO, EM 6 DE MAIO DE 1982 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

PRESID€NCIA DOS SRS. JARSAS PASSARINHO, PASSOS PÔRTO E CUNHA LIMA 

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

Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Jarbas Passarinho- Alexandre 
Costa - Luiz Fernando Freire - Alberto Silva - Bernardino Viana -
Helvídio Nunes- Almir Pinto- Agenor Maria- Dinarte Maríz- Mar
tins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena- João Lúcio- Luiz Caval
cante - Lourival Baptista- Passos Pôrto- Luiz Viana- Dirceu CardosO" 
- João Calmon - Moacyr Dalla- Hugo Ramos- Franco Montoro -
Benedito Ferreira-· Henrique Santillo - Benedito Canelas- Leite Chaves 
- Lenoir Vargas - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. I •-Secretârio procederã à leitura do Expediente. 

.t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 
N• 75/82 (n• 169/82, na origem), de 5 do corrente, referente ao Projeto 

de Lei n9 3, de 1982~CN, que dispõe sobre filiação_ partidária em caso de in-

corporação de partidos políticos, e dá outras providências. (Projeto que se 
transformou na Lei n9_ ~.989, de 5 de maio de 1982.) 

PARECERES 

PARECERES N•s 224, 225, 226 e 227, DE 1982 

Sobre o Projeto de lei do Senado n9 143, de 1980, que "dispõe 
sobre a remuneração rninima dos Professores, e dá outras providên
cias". 

PARECER N• 224, DE 1982 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Re/qtor: Senador Aderbal Jurema 

Com o Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Humberto Lu
cena, pretende-se que a "remuneração mínima atribuída aos professores de 
qualquer grau, em nenhuma hipótese poderá ser inferior ao valor equivalente 
a 3 (três) vezes o maior salãrio mínimo vigente no País", por uma jornada 
diãria de trabalho de 4 (quatro) horas. 

Sobre o assun_to, tramita na Câmara dos Deputados mais de uma dezena 
de Projetas. Em 1979, o Senado teve a oportunidade de apreciar o PLC n9 
80/77 (n• 2:18-B/75, na Casa de origem), o qual, não obstante os Pareceres fa
voráveis das Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de 
Educação e Cultura, todas do Senado, foi rejeitado, em Plenãrio, com base 
no Parecer contrário da Comissão de Finanças. 
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Busca o Projeto, em suma, criar um "salário profissional" para q_profes~ 
sor, a fim de resguardá~lo das remunerações não raro a,..iltantes que lhes são 
atribuídas. Na nossa legislação, há precedentes de salários profissionais insti
tuídos pelo poder Legislativo, mas, desde há muitos anos, tem p~evalecido-en::. 
tre os legisladores, notadamente no Senado, a interpretação de que o salário 
profissiorial interfere no regime de livre mercado preceituado pela Consti
tuição (artigos 160, I, e 170) e, em conseqüência, não se deve inserir na legis-
lação ordinária. _ .. · __ _ __ _ 

O problema do professor, no entanto, é de tal modo dramátiCo que, a 
meu ver, dispensaria interpretações mais rigoroSas, da Constituição, se de 
uma hermenêutica generosa surgisse a solução definitiva para sua Situação 
profissional. Dessa solução, afinal, depende o próprio futuro do País, cujo 
desenvolvimento jamais se efetivará, em fermos permanentes, sem uma políti
ca educació_nal melhor_ defini ela, na qual se jnclua o salário condigno do pro
fessor, capaz de mantê-lo nesse sacerdócio e capaz de ·atrair, para b magis
tério, as novas vocações de que tanto carecemos. 

Em termos de técnica legislativa, poderia perguntar-se se o COngresso tC:. 
ria condições_de fixar salãrios mínimos para pi-ofesSO!Cs nôs -Estados e Mu
nicípios. Acredito que sim, dada a competência da União para estabelecer e 
executar planos nacionais de educação, ou de legislar sobre diretrizes e bases 
da educação nacional (artigo 8"', XIV e XVII, q), nos quais a remuneração 
condigna do professor pode se incluir como uma condicionante do êxito -dos 
invesfimentos ria educação·.-

0 Projeto, por outro lado, harmoniza-se com os novos critérios estabele~ 
cidos pela Lei n'? 6.205/75- que descaracterizou o salário mínimo 'càmo fa
tor de correção monetãria -,já que esta, no§ 19 do seu art. 1 "'• estabelece, en
tre outras exceções, que a fixação de quaisquer valores salariais fica exCluída 
da restrição de que trata o objeto da mencionada dispOSição legal. 

Minhas dúvidas em relação ao Projeto ___;. inesmo sem lhe penetrar o 
mérito-, no âmbito da competência desta Comissãà, reStringe-se-aO fatO sa~ 
bido de que vigem numerosas leis destinadas à proteção salarial do professor, 
parecendo_-me até mesmo inconveniente que se amplie tal legislação sem que 
se cumpram, preliminarmente, as qué estão ein Pleria vigência. 

O art. 323 da Consolidação das Leis do Trabalho determina a remune
ração condigna dos professores, competindo ao Ministério da- Educação e 
Cultura fixar os critérios e assegurar a execução desse preceito. E, entre ou
tras disposições legais que procuram amparar o magistério, o Decreto n'? 
66.259/70 fixOU níveiS salariais- para- prOfesso~es :a~ en~fno priinário; o 
Decreto-lei n'? 1.126/70 fixou os vencimentos de pessoal docente do ensino 
médio federal, o Decreto n• 67.322/70 fixou limites ininimos para sal:l.rio de 
professores de ensino médio e instituiu GrUpo de Trabalho- Interrrlinisterial 
para propor normas qi.te orientem os sistemas de ensino na estruturação da 
carreira do magistério e reavâfiação salaria:t;- a Lei n9 5.-692/71 determinou a 
existência, em cada sistema de ensino, de uln Estatuto da Carreira do Magisw 
tério e -preViu a reniiuieraçãó -do -profeSsOr ein fmlçaõ ·da qualificação, sem 
distinção dos graus escolares a que atendem; o Decreto n'i' 71.244/72 vinculou 
determinado auxílio a critérios de remuneração de professores; o Plano Seta
ria! de Educação e Cultura 1972-1974 incluiu, no seu contexto, a melhoria de 
remuneração do magistério do ensino fundamental e dO ensino- inédiO: 

O Goyemo Federal e os legisladores, segundo entendo, não têm negli
genciado nos seus esforços para a melhoria salarial do professor brasileiro. 
Ao contrãrio, investem -preocupaÇões e devotamentos na busca de soluções, 
praticamente frustrados, entretanto, pela inviabilidade crónica dos recursos 
que, especialmente nas esferas estaduais e municipais, não existem para seus 
respectivos sistemas edUCã.Cioriais. · · - · · 

A solução do problema, naturalmente, se faz premente e illdíspeD.sável, 
mas não creio que se resolverâ--itravés da iniCiativa ·pai-Iameniâr." O Podei
Executivo é a única'entid3de capaz de equaCIOná-lo, feSolvê~io ou-ffiíiiofã-lo 
nas possibilidades dos seus_ recursos, e existe uma esperi:lnça-geneiã.lizaâa de 
que o faça seni- maiores tafdanças. 

Projetes como o do Senador Humberto Lucena, contudo, prestam rele-
vante contribuição de itlterésse público, pois alertam as autoridadeS para um 
problema que precisa constar das suas agendas diárias de trabalho. 

Isto posto, opino pela rejeição do Projeto, embora não encontre no seu 
bojo vícios maiores de inconstituCionalidade ou irijuridicidade. Su_giro suare-
jeição por inconveniente, dada a inviabilidade da sua execução na hipótese da 
sua transformação em mais uma das numerosas leis infrutíferas que procu
ram solucionar o problema da remuneração condignã devida ao softido pro~ 
fessor brasileiro. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1980.- Aloysio Chaves, Presidem
te, em exercício - Aderbal Jurema, Relator - Bernardino Viana - Almir 
Pinto-- Helvfdio Nunes- Cunha Lima, vencido- Leite Chaves- vencido 
- Lenoir Vargas - Raimundo Parente. 

PARECER N• 225, DE 1982 
Da Comissão de Legislatão Socia1 

Relator do Vencido: Senador AloysiQ_ ChaveS 
O nobre Senador Hunlberto Lucena apresentou o Projeto de Lei n'i' 143, 

de 1980, que "dispõe sobre a remuneração mínima dos Professores e dã ou
tras providências". 

Estatui o PLS n9 143/80 que a remuneração mínima atribuída aos Pro
fessores de qualquer grau, em nenhuma hipótese, poderá ser inferior ao valor 
equivalente a 3 (três) vezes o maior salário rillnimo vigente no País, i-etri
buição- prevista pda jornada diãria de trabalho de quati:'o horas. 

_A matéria foi objeto de longo e bem fundamentado parecer do eminente 
Senador Aderbal Jurema, na Comissão de Constituição e Justiça, concluindo 
desta maneira: "opino pela rejeição do ProjetO, embora não encontre no seu 
-ºojo vícios ·maiores de inconstituciOnalidade ou injuridicidade. Sugiro suare
jeição por incOnvenie-nte, dada a iriviabilídiide da sua execução na hipótese da 
sua transformação em mais uma das numerosas leis infrutíferas que procu
ram solucionar o problema da remuneração condigna de vida ao sofrido pro· 
fessor brasileiro". 

O maior salário mínimo, no País, a partir de }9 de maio deste ano, é de 
Cr$ 8.464,80, por mês. -

Fixado o piso da remuneração do professor primário em 3 vezes o maior 
salário mínimO vigente- nO Pais, c9mo Pretende o PLS n9 143/80, este passa a 
ser de Cr$ 25.394,40 por mês. . - . 

E. inquestioflãvel que, neste imenso pafs, hâ ainda, infelizmente, Estados 
e -Municípios que não podem arcar com esse pesado ônus. 

A transformação do atual projeto em lei, pelo Brasil afora, em seus mu
nicípios, tão conhecidos dos Senadores e Deputados Federais, ocorrerá o se
guinte: ou a lei não- será- cumprida, pela total impossibilidade financeira de 
fazê-lo, ou exigido se_u cumprimento por força de apelo ao Poder Judiciário, 
com reclamações trabalhistas, fechar-se-ão_ centenas e centenas de Escolas, 
agravando ainda mais o problema educacional no País. 

Por outro lado, não nos parece legítimo e correto a União impor ônus 
dessa natureza aos Estados e Municípios. 

A Federação, tão duramente atingida em vârias áreas, ficará ainda mais 
vulnerada nessesetor. Não pode a União impor aos Estados e Municípios, in
vadindo ãrea de sUa especifiCa cOmpetência e pCculiar interesse, encargo que 
eles não têm possibilidade de assumir. 

,O PLS n9 143/80 é, portanto, inconveniente, e produZirá, na prática, 
efeitos cOntrários ao pretendido pelo seu iluStre autor. 

O parecer é, pois, no méritO, pêla rejeiçã·o do Projeto. 
Sala das Comissões, 9 de abril de 1981.- Raimundo Parente, Presidente 

- Aloysio Chaves, Relator- Almir Pinto- José Fragelli- Lenoir Vargas 
.-....· Djandir Dalpasquale, vencido_: Franco Montoro, vencido, com voto em 
separado. 

VOTO VENCIDO EM SEPARÁDO.DO 
SENADOR FRANCO MONTORO 

Com o presente projetO, visa o ilustre Senador Humberto Lucena asse
gurar, aos professores de qualquer grau, a remuneração míniMa de três vezes 
o ·maiOr salário mínimo vige-rfte; põr]ol"n3da de trabalho de quatro horas. 

Ao justificar a proposi_çã_o, entre outros ai-gumerltos, asSimilou o Autor: 

..Sem embargo da transcendência da missão- que lhe é confiada, 
a categoria prOfisSional dos Professores é das mais precariamente re
muneradas, neste País. 

-TemoS co"nhecimento, iriclusive, que em muitas unidades fede
radas, o salário atribuído aos professores de 19 grau jamais excede o 
valor do salário míniri:J.o regfonãl, o qtie se nos afigura inadmissível 
aberração e um notável desestírnulo ao exercício dessa nobre profis
são." 

Este é mais um esforço legislativo que tem em mira estimulai" o trabillho 
do sofrido professor brasileiro, remunerando-o melhor. 

Transmutado em lei não irá satiSfaZer ·a-tOdoS o-s seus desthiatârios, mas 
já síS:ri\fic_ará um passo ã maiS __ ~o ·s_~il~i~o d~ .lt~mii~e_nto ~s-~uas_justas rei-
virldicaçõeS. - -: --= - - - - --- -- ---,..- - -

Sendo assírri, nosso parecer é por sua aprovação. 
Sala das ConiisSões; 9 de- abril de I98l.- Franco" Montoro. 

PARECER N• 226, DE 1982 
Da Comissão de Educação e Cultura 

- Relator: Senador João Calmon 
- a·preSellte pfojeto-, de autoria d6 ilustre SCnadOTHunibertO Lucena, tem 

co·m.o: objetivo assegurar, aos professores de qualquer grau, a re·munei-açãcr 
mírlimã-de três vezes o nfai6r' salário inínimo vigerit6, por jorn·aaa de trabalho 
de quatro horas. 



1416 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Maio de 1982 

Justificando sua proposição o ilustre autor do projeto diz que, apesar da 
importância da missão que é confiada ao professor, é sua categoria profissio
nal uma das mais mal remuneradas em nosso País. 

Em muitas unidades federadas, o salário atribuído aos professores de 1 'i' 
grau jamais excede o valor do salário mínimo regional, o que callsa um de
sestímulo ao exercício da profissão. 

Diz, ainda, o ilustre Senador Humberto Lucena que sua proposição se 
inspüoi.l ein reivindicação apresentada no Encontro Nacional de Professores, 
realizado em Brasília, em 1980. 

O Projeto, pretende, pois, errar um salário profissional para o professor, 
com a finalidade de evitar as remunerações aviltantes que normalmente lhe 
são atribuídas. 

O País tem necessidade de um número cada v_ez maior de professores, 
sem os quais jamais alcançarA o desenvolvimento em termos permanentes, e 
para tê-los necessitará de uma política educacional melhor definida, na qual 
se inclua salário digno para o professor, capaz de mantê-lo e atrair para o ma
gistério novos valores. 

É meta do Governo a melhoria salarial do professor brasileiro, e as preo
cupações e busca de soluções têm sido urna constante por parte das autorida
des ligadas à Educação. 

Assim, além do estímulo à prática do magistério, cuja evasão no Brasil é 
impressionante, o salário mínimo profisSional ensejará melhoria de padrão e 
maior respeito pelo professor e contribuirá para atualização de seus conheci
mentos - condição para um bom desempenho de sua profissão. 

Assim sendo, e por considerar o projeto justo e oportuno, somos pela 
sua aprovação. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1981~~ Aderbal Jurema, Presidente 
-João Calmon. Relator~ _João Lúcio- Eunice Michi/es- Adalberto Senq. 

PARECER N• 227, DE 1982 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador A/mir Pinto 

Sugere o ilustre Semid_or H_u_mberto Lucena a_ adoção de remuneração 
mínima para os Professores, mediante o presente projeto de Lei, em cuja Jus
tificação adverte: 

~~Temos conhecimento, inclusive, que em muitas unidades fe
deradas, o salário atribuído aos professores de 1 'i' grau jamais excede 
o valor do salârio mínimo regiOnal, o que se nos afigura inadmisSí
vel aberração e um notãvel desestimulo ao exercício dessa nobre 
profissão. 

O professor exerce atividade de extraodinâria "importância 
para o País, devendo, por conseguinte, merecer remuneração con
digna, que, "inclusive, configure estímulo ao seu aprimoramento cul
tural e intelectual. 

Por esse motivo, propomos, nesta propositura, que em nenhu
ma hipótese a remuneração míninla coiifeiida ao professor de qual
quer grau, poderã ser inferior ao valor de três salários mínimos, ten
do por base o de maior valor, para a jornada mínima de trabalho de 
quatro horas diãrias." 

Encaminhado à Comissão de ConstituiÇão e Justiça, manifestou-se aque
le colegiado pela constitucionalidade e juridicidade da proposição, 
descolhendo-a, todavia, quanto ao mêrito. 

A Comissão de Legislação Social, contra o voto do Senador Franco 
Montara, opinou pela rejeição da matéria, ao passo que a ComissãO de Edu
cação e Cultura pronunciou-se pela aprovação. 

Tr-ata-se, em síntese, de fixação de salário mínimo profissional aos Pro~ 
fessores de qualquer grau, no valor equivalente a três vezes o maior salário 
mínimo vigente no País~ por uma jornada de quatro horas diárias de traba
lho. 

Em que pesem as críticas feitas ao projeto nó que cOncerne aó seu aspeC
to jurídico-constitucional, no sentido de que estaria este invadindo a esfera de 
competência dos Estados e Municípios, com elas não podemos concordar. 

A providência contida na proposição em tela visa a __ estabelecer salário 
mínimo profissional e não chega a atentar contra a autonomia municipal ou 
estadual. 

Trata-se de matéria pertinente aO direito do trabalho prevista nas alíneas 
b e r do item XVII, do art. 8• da Constituição Federal. 

De forma similar a legislação vigente fixa a remuneração mínima dos 
Engenheiros, Químicos, Arquitetos, Agrônomos e VeterinárioS (Lei n'i' 4.950-
A, de 22-4-66); Jornalistas (Decreto-lei n• 7.037, de 10-11-44), Médicos e Den
tistas (Lei n• 2.641, d: 9-11-55 e Lei n• 3.999, de 15-12-61) e de outros profis
sionais. 

Ora, essas não afrontam à autonomia das pessoas jurídfcas de direito 
público- iriiei'no, assim como não o fazem as leis que regem as relações traba
lhistas. 

No caso, o Poder Públíco. ao desempenhar a sua tarefa, por determi
n,ação constitucional, de ministrar o ensino, necessita contar com a prestação 
de serviços de professores, assim comO a iniciativa privada. 

As normas jurídicas de proteção ao trabalho, genericamente, ou determi
nada categoria profissional, não estão vinculadas ao regime concernente ao 
prOcedimento legislativo a qUe se submete a elaboração das leis pertinentes ao 
direito público. 

O fato de se encontrar_ o Estado na qualidade de empregador, desde que 
não se trate de disciplinar diretamente relação estatutária, não transfigura a 
natureza da norma que regula a prestação remunerada de serviço. 

A inconveniênda da medida proposta, entretanto, deflui de outras ra
zões. 

Primeiramente, é de reconhecer a inexistência de qualquer critério para a 
fixação do salãrio mínimo profissiOnal, no caso. 

A dota o projeto independentemente de qualquer câlculo que venha a jus
tificar o seu valor, remuneração arbitrária equivalente a três vezes o maior sa
lário mínimo Vigente no País. 

Não obstante devamos reconhecer que o magistério se acha remunerado 
de forma injUSta, não podemos deixar de registrar que as pequenas municipa
lidades e os Estados menos desenvolvidos não terão como arcar o ónus finan
ceiro decorrente da aplicação da presente sugestão. 

A lei reguladora de uma matéria deve harmonizar-se com a viabilidade 
de sua aplicação. 

De nada resolve elaborar~se lei tecnicamente perfeita e justa se a sua efi-
cácia esbarra em_ óbiçe material intransponível. . 

Ficamos com a Comissão de Constituição e Justiça ao consignar em seu 
parecer exarado sobre a matéria, verbis: 

'"A solução do problema, naturalmente, se faz premente e in
dispensãvel, mas não creio que se res-olverá através da iniciativa par
lamentar. O _Poder Executivo é a única entidade capaz de 
equacionã-lo, resolvê-lo ou minorá-lo nas possibilidades dos seus 
recursos, e exiSte uma esperança generalizada de que o faça- sem 
maiores tardanças." 

No que diz respeito ao ã:mbúo de análise desta Comissão~ sugerimos a 
rejeição do projeto em exame, pelas razões expostas. 

-Sala das ComissõeS, 29 de abril de 1982.- Franco Montoro, Presidente 
- Almir Pinto, Relator- AffonsO Ciimargo, vericido, com voto em separado 
__.: Tancredo Neves -Amaral Peixoto - José Fragel/i, vencido - Gabriel 
Hennes- Raimundo Parente- Bernardino Viana- Mauro Benevides, venci
do. 

VOTO VENCIDO EM SEPARADO DO 
SENADOR AFFONSO CAMARGO 

O presente Projeto de Lei, de autoria do ilustre Senador Humberto Luce
na, pretende estabelecer para Professores de qualquer grau remuneração 
equivalente a 3 (três) vezes o maior salário mínimo vigente rio Pais. 

Entre as razões apresentadas para o seu Projeto, destacamos: 

uEm muitas unidades federadas, o salário atribuído aos Pro
fessores de 19 Grau- jamais--éxcede o valor do salârio mínimo regio
nal, o que se nos afigura inadmissível aberração e um notável de
-sestírrlulo ao exercício dCSsa riobi-e profissão.'' 

Esta feliz iniciativa, em muito viria contribuir para melhorar e estimular 
uma classe de trabalhadores tão marginalizada. 

O critério _de remuneração adotado pelo autor da proposição poderia su
gerir uma dúvida, isto é, como estabelecer um critério determinado para re
munerar a profissão. Isso não é fãcil e é sempre, de certo modo, arbitrário. 

Arbitrãrio sim, mas levando em con_ta as necessidades do profissional 
para -e·xec:Ufái' SeUttabalho, sem propriamente trazer cálculos exatos porque 

·isto .seria impossível. . 
Desse modo, a -legislaÇão vigente flxou a remuneração mínima dos Enge~ 

nheiros. Químicos, Arquitetos, Agrônomos,- Veterinários, Jornalistas, Médi
cos, Dentistas e outros profissionais. 

Não existe, nesses casos, cálculos exatos de item por item que estabeleça 
um piso de remuneração. 

No tocante ao problema do Professor, defendemos aqui um piso de 3 sa
lários mínimos pelas seguintes razões: 

-o -Serviço -da educação requer grande empenho humano, dedicação to
tal aos alunos; 

-desgaste físico- C emocional, esforço constante de compreensão da 
mentalidade e formação dos alunos; 
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- necessidade contínua de reciclagens, aquisição de bibliografia concer
nente ao ensino . .E: de se ressaltar ainda que o Professor, com o salário quere
cebe, não tem condições de fazer cursos de aperfeiçOamento, peSqUiSas, áquí
sição de livros para atualizar-se. Isto lhe acarreta grande prejuízo, pois passa
rá apenas a transmitir aquilo que recebeu quando estudante, jã que não tem 
condições de acesso a novos conhecimentos. 

Por isso assistimos uma deteriorização do ensino do nosso País. 
Com a remuneração que o Professor vem percebendo mal dâ para ele se 

sustentar. 
Alegar que os Estados e Municípios menos desenvolvidos não terão 

como arcar com o ônus financeiro decorrente da presente proposição, é uma 
questão muito relativa. Depende de quais as prioridades que o Executivo tem 
em mente. No Brasil, infelizmente, a educação não é ainda um setor priori
tário. Evidentemente, dentro dessa ótica não há como remunerar justamente 
os Profess_ores, o que se constitui num fato lamentãvel. 

Urge, todos sabemos, um maior investimento no campo da educação. 
A remuneração hoje do magistério, todos admitimos, é injusta e a pro

posta do Senador Humberto Lucena viria ao menos sanar em parte esta injus
tiça. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nO? 
143/80. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 1982. - Affonso C amargo. 

PARECER N• 228, DE 1982 

Da Corriissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n' 317, de 1979, que "permite ao segurado do INPS a 
designação de mais uma pessoa que viva comprovadamente sob sua 
dependência econômica, dando nova redaçào ao item II do art. li da 
Lei Orgânica da Previdência Social". 

Relator: Senador Martins Filho 
Volta o Projeto sob exame a esta Comissão, -após- a audiência do 

Ministério da Previdência e Assistência Social, solicitada quando da 
apreciação preliminar da matéria. 

2. No Parecer Preliminar de 28 de novembro de 1979, pOndera-se: 
uHá ... a necessidade de satisfazer às exigências constantes do art. 165, 
parágrafo único, da Constituição. Para tanto, faz-se mister saber do 
Ministério da Previdência e AsSistência Social, se os ónus decorrentes da 
eventual aprovação do Projeto _seriam, ou não, suportáveis pelas atuais 
receitas da Previdência Social." 

3. No Aviso n• 187, de 24 de abril de 1980, esclareceu, quanto à 
informação solicitada, o Senhor Ministro da Previdência e Assistência Social: 
..... a designação de mais de uma pessoa como dependente acarretaria 
imprevisível aumento de despesa para o sistema, eis que seus efeitos se fariam 
sentir não apenas em relação ao valor da pensão por morte e auxílio-feclusão, 
mas também na prestação de assistência médica, farmacêutica e 
odontológica" ... 

4. Determina a Constituição, no parágrafo único do art. 165, que 
"nenhuma prestação de seryiço de assistência ou de benefício compreendidos 
na Previdência Social será criada, majorada ou _estendida, sem a 
correspondente fonte de custeio total". 

Intenta, dessarte, a Lei Magna impedir a criação de benefícios ejou 
serviços prev"idenciários de maneira aleatória, acarretando-se o 
funcionamento deficitáriO de todo o sistema. 

Ora, baseando-nos na informação ministerial, a eventual aprovação 
deste Projeto, sem a correspondente fonte de custeio total, provocaria ônus 
imprevisíveis à Previdência. 

Daí se vê que o Projeto não tem como satisfazer aos requiSifos 
constitucionais. 

5. Isso posto, concluímos pela inconstitucionalidade do Projeto. 
Sala das Comissões, 28 de abril de 1982.- Aloyslo Chaves, Presidente

Martins Filho, Relator --João Calmon- Leite Chaves, vencido~ Raimundo 
Parente - Bernardino Viana --José Fragel/i - Almir Pinto - Aderbal 
Jurema. 

PARECER N• 229, DE 1982 

Da Comissio de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei nll 
247, de 1980, que ''altera a Lei nll 6.717, de 12 de novembro de 1979, 
restaura dispositivo da Lei nll 6.168, de 9 de dezembro de 1974, e dá 
outras providências". 

Relator: Senador Raimundo Parente 
O Projeto --sob exame, de autoria do ilustre Senador Agenor Maria, 

modifica os critérios de distribuição dos prêmios de que trata a Lei n9 6.717, 

de 12 de novembro de 1979 - que autoriza a Caixa Econômica Federal a 
realizar concurso de prognóstico sobre o resultado de sorteio de números- o 
já popular ••roto';. com o objetiVo di beneficiar- investimentos a cargo da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE. 

Na Justificação, depois de salientar a utilidade prevista na Lei para 
destinação dos recursos oriundos das apostas naquela modalidade de jogo, 
que entrevê como .. salutares objetivos constantes de promover programas e 
projetas de caráter social, especialmente aqueles de interesse público nas 
ãreas da educação, saúde e saneamentO, trabalho e assistência social", 
assinala o Autor que sua sugestão decorre da ucrescente carência de recursos 
que tanto aflige a Região Nordeste". 

Ora, os problemas económicos do nordeste, maiores que os do resto do 
País porque agravados pela inclemência de condições de tempo adversas, não 
seriam certamente sequer amenizados com a pequena parcela de recursos 
aleatórios que se propõe. O problema_do Nordeste é deveras grave para ser 
tratado com essa espêcie de paliativo, que serviria, isso sim, para distrair a 
Nação, quanto ao encargo que lhe cabe na solução - embora 
reconhecidamente dificil e tarefa para gerações - da problemática do 
Nordeste no seu conjunto, responsabilidade que não se hâ de partilhar com 
percentagem sobre as apostas de um jogo de a~r. 

Ademais, é de considerar-se como obstâculo inarredável à aprovação do 
Projeto, que ele dispõe sobre matéria financeira e, assim, interfere na vedação 
do artigo 57, item I, da Constituição, que defere sua iniciativa legislativa à 
competência exclusiva do Presidente da República. 

Diante do exposto nosso Parecer~ pela rejeição do PLS n' 247, de 1980, 
por inconstitucional. 

Sala das Comissões, 28 de abril de 1982.- Aloysio Chaves, Presidente
Raimundo Parente, Relator----: Bernardino Viana- Aderbal Jurema- Leite 
Chaves -João Calmon - Almir Pinto -José Frage/li- Martins Filho. 

EXPEDIENTE RECEBIDO 
Lista n' 3, de 1982 

Em 6 de maio de 1982 

-COMUNICAÇÃO DE ELEIÇÃO E POSSE DE MESA DIRETORA 

--" i:lo Conselho Federal de Nutricionistas-Brasília - DF; 
-da Câmara Municipal de Vitorino Freire - AM; 
-da Câmara Municipal de Barão de Cocais - MG; 
- da Câmara Municipal de Barroso - MG; 
~ da Câmara Municipal de Capinópolis - MG; 
-da Câmara Municipal de Cara tinga - MG; 
-da Câmara Municipal de Centralina - MG; 
-da Câmara Municipal de Ewbanck da Câmara - MG; 
- da Câmara Municipal de Diamantina - MG; 
-da Câmara Municipal de Grupiara - MG; 
-da Câmara Municipal de Itajubã - MG; 
-da Câmara Municipal de Ladainha - MG; 
-da Câmara Municipal de Teófilo Otoni - MG; 
-da Câmara Municipal de Uberaba - MG; 
-da Câmara Municipal de Veríssimo - MG; 
-da Câmara Municipal de TrêS Lagoas - MG; 
-da Federação Nacional do Comércio do Rio de Janeiro -- RJ; 
~da Câmara Munícipal de Gu,Yarâ-Mirim - RO; 
-do Diretório Municipal de Alegrete - RS; 
- da Câmara Municipal de Cachoeiro do Sul - RS; 
- do Partido Dem_()crãtico Social de São Luiz Gonzaga - RS; 
- do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de João Pessoa - PB; 
-:-_c!-a Sociedade S()_cç_rro aos Necessitados- RJ; 
- do Centro Acadêmico Hugo SimaS - PR; 
-do Sindicato dos Odontologistas - SP. 

Relatórios 

- da Prefeitura Municipal de Brasópo!is - MG; 
-da COBAL; 
-da CESP. 

Manifestações de pesar 

(Pelo falecimento do ex-Senador João Renato Franco) 

-do Tribunal de Contas do Estado do Parâ - PA; 
-da Assembiêia Legislativa do Estado do Parã - PA; 
-do Conselho Estadual de Cultura do Parã - PA; 
-da Câmara Municipal de Belém- PA; 
-do Conselho Rodoviário Estadual do Parâ - PA. 
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Manifestações sobre o PLC n' 595-A/79 

-da Câmara Municipal de Mauá - SP; 
-da Câmara Municipal de Presidente Prudente - SP; 
-da Câmara Municipal de São Carlos- SP. 

Manifestações sobre a Emenda Constitucional n~' 62/81: 

- da Câmara Municipal de Goiânia - GO; 
- da Câmara Municipal de Londrina - PR; 
-da Federação das Associações dos Servidores Públicos do Rio de 

Janeiro - RJ; 
-dos Professores do CEJC - Joinvile - SC. 

Manifestações sobre projetos em tramitação: 

-da Câmara Municipal de Igreja- Nova - AL, contrária ao PLS n~' 

37 /80; 
-da Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus- BA, solicitando 

especial atenção para a PEC n• 96/80; 
-da Câmara Municipal de Bragança- PA, solicitando aprovação do 

PL n' 5.004/81; 
- da Confederação Nacional do Comércio - RJ, contrária à 

aprovação do PL n' 1.128/79; 
-do Conselho Federal de Química- RJ, encaminhando considerações 

ao PL n• 3.437 /80; 
-da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânicas e de Material Elétrico do Estado do Rio de Janeiro - RJ, 
solicitando aprovação do PL n• 2.498/81; 

-da Federação Nacional dos Empregados Vendedores e Viajantes do 
Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos - RJ, solicitando_ informações sobre os PLS n~' 

119/80; 270/79 e 122/79, em tramitação nesta Casa; 
-da Câmara- Municipal de Vereadores - Caxias do Sul - RS, 

solicitando aprovação do PR n9 10/82; 
-da Comissão-de Prepostos a Corretor e Corretores de Seguros de Vida 

de Caçapava do Sul - RS, solicitando aprovação do PLS n• 32/81; 
-da Associação Catarinense de Supervisores de Segurança do 

Trabalho - Florianópolis - SC, solicitando informações so.bre o PLS n' 
351/81; . 

-da Secretaria de Segurança Pública_de São Paulo- SP, solicitando 
cópia e informações sobre o PL n'i' 4.939 /80; 

-da Associação Brasileira de Agências de Propaganda- SP, contrária 
à aprovação dos Projetos n•s 1.742-A/76; 5.184/81; 5.185/81; 5.209/81 e PLS 
n' 166/80; 

-da Federação e CCtitro do ComérciO do Estado de São Pauto- SP, 
contrâria à aprovação do PL n• 5.013/81; . 

-do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem 
de Salto - SP, encaminhando abaixo-assi_nado contrário às medidas 
adotadas na Previdência SOcial; 

-do Conselho Federal de Química-Brasília- DF. solicitando especial 
atenção para o PL n' 5.077/81; _ 

-da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - SP, favorâvel à 
aprovação do PL n' 3.710/80; 

- da Câmara Municipal de Ribeirão Preto-SP, solicitando rápida 
aprovação do Projeto de Emenda ConstitUCional que estabelece o 139 salário 
aos fu-ncionários públicos; 

-do Sindicato dos Condutores Autônomos.de Veículos Rodoviários de 
Lages-SC, solicitando râpida aprovação do PLC n• 131/81; 

-da Associação dos Advogados de São· Paulo-SP, favorável à 
aprovação dos PL n•s 2.116-Af79; PLS337f81; PL 2.680/80; PLS 161/80; 
PLS 14/81 e PL 3.053/80; - . 

-da Associação dos Advogados de São Paulo-SP, contrãria à 
aprovação dos PL n' 4.835/81 e PL n' 2.726/80; 

-da Assembléia Legislativa do Estado de São Patilo-SP, contrária à 
aprovação do PL n• 2.726/80; 

-do Sindicato dos _Contabilistas de Campinas-SP. solicitando 
aprovação do PL n• 4.076/80; -

-do Sindicato dos Contabilistas de São Roque-SP, solicitando total 
apoio à aprovação do PL n' 4.076/80; 

-da Câmara Municipal de Mauá-SP, solicitando novos estudos do PLS 
n' 37/80; 

-da PrefeitUra Municipal de Sarita Bárbara do Oeste-SP, manifestando 
apoio à Emenda Constitucional n' 69/81; 

-da Conf~deração Nacional do Comércio-Brasília-DF, contrária à 
aprovação do PI n' 4.630-B/80. 

Diversos 

-da Câmara Municipal de Borba-AM, comunicando encerramento de 
seus -trabalhos legislativos; 

-da Câmara Municipal de Anãpolis-GO, solicitando aprovação da 
Emen_fia Cons_t.{tuç_i_onal. que restabelece reajustes semestrais, em todos os 
níveis pfOfissíoiiâis; .. -

-da Prefeitura Municipal de Alterosa-MO, contrária à Emenda aó 
PrOjeto que Cstabelece as inelegibilidades; 

-da Câmara Municipal de Belém - PA, solicitando estudos 
objetivando a criação do Fundo Nacional de Assistência ao Menor 
Excepcional, com UtiliZação do Fundo 157; 

-da Assembléia Legislativa de Belém-PA, solicitando providências no 
sentido de ser sustada a transferência para Manaus, de emprêgados da 
Petrobrás e da Cobal; 

-da Assembléía Legislativa de Belém-PA, manifestando solidariedade 
aos trabalhadores brasileiros, pela realização da Conferência Nacional das 
Classes Trabalhadoras, realizada em São Paulo; 

-da Câmara Municipal do Ribeirão-PE, solicitando elaboração e 
estudo de Projeto de Lei que promova todos fimcionãrios no ato da 
aposentadoria, como acontece aos militares nó ato da reforma; 

....,.... da Associação do _Sudoeste do Paraná-Pato Branco-PR, solicitando 
e.laboração de uma lei concedendo vçrba de representação aos Presidentes de 
Câmaras Municipais; 

-da Confederação Nacional das Indústrias-RJ, comunicando seu 
apoio ao envio da Mensagem Presidencial n~' 113/81; 

_--da Ordem dos Advogados do BrasH-RJ, comunicando seu apoio ao 
PL n' 474-A/81, que visa alteração do art. 791 da CLT; 

-do Fórum Municipal '"Desembargador Silvino Bezerra Neto" -
Cruzeta-RN, comun-icando instalação. da 56• Zona Eleitoral; 

:----da Câmara Municipal de M __ ossoró-RN, solicitando seja 
tra~sformado _o crêqito_ educativo concedidO aos estudante...:: brasileiros, em 
bolsas de estudo; 

-da Associação Beneficente dos I nativos e PensioniStas de Sergipe -
AraCaju-SE, comunicando modificação em seus estatutos e que passarã a 
denominar-se H Associação Beneficente" aos Ferroviários I nativos e 
~ensioni!~ de Serg_ipe" ;_ 

-da Câmara de Vereadores de Itajaí-SC, solicitando criação de uma lei 
desvinculando o voto nos municípios onde existàm partidos que ainda não 
estejam oficializados e com diretórios registrados; 

- d~ Câmara de Vereadores de Araçatuba-SP, encaminhando relatório 
da ComiSsão Especial de Vereadores, em conjunto com a Associação dos 
Deficientes FísiCos e solicitando subsídios ao Congresso Nacional, para os 
problemas dos deficientes físicos; 

-da Prefeitura-- da Estância Turística de Itu-SP, solicitando a 
implantação do Projeto Cura, no Município de Itu; 

-da Câmara-- MuniCfpal de Ribeirão Preto-SP, reivindicando 
aposentadoria especial para os profissionaiS que exercem atividades em 
hospitaís -e Casa:&" de saúde; 

-da Câmara- Municipal de Piquete-SP, solicitando providências no 
-sentido de serem _construídas casas populares naquela cidade; 

-da Câmara Municipal de Presidente Prudente-SP, sobre a viabilidade 
da redução de 50% do ICM do feijão, atualmente em 15,5% para 8%; 

-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto-SP, abordando o problema 
do desemprego no País; 

- da Câmara Municipal de Suzano-SP, Moção de apoio-à carta aberta 
dos trabalhadores contra o Pacote Prevídenciário; 

-do Sindicato Rural de Votuporanga~SP, reivindicando apoio ao 
Projeto que trata da isenção de impostos, para os Sindicatos; 

~da Secretaria çia Indústria, Comércio e Tecnologia de São Paulo·SP, __ 
solicitando medidas contra a poluição em Cubatão. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à 
publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. }9-Secretário. 
.t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 72, DE 1982 

Estabelece que o direito real de concessão de uso é título hábil 
para a garantia de empréstimos e finandamentos junto ao Sistema 
Financeiro de Habitação. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O direito real de concessão de uso, instituído pelo Decreto-lei n9 

271, de 28 de fevereiro de 1967, constitui título hãbil para a garantia de 
empréstimos e financiamentos concedidos jjelo Banco Nacional da 
Habitação e demais agentes do Sistema Financeiro de Habitação, podendo 
ser objeto de hipoteca. 

Art. 29 O Banco Nacional da Habitação e os demais órgãos do Sistema 
Financeiro de Habitação não podem recusar o título do direito real de 
concessão de uso, como garantia de seus empréstimos e financiamentos, sob 
pena de responsabilidade de seus dirigentes. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Justificação 

O objetivo do presente projeto é assegurar ao titular do "direito real de 
concessão de uso" a prerrogativa de obter fmanciamento do Sistema 
Financeiro de Habitação para a construção de sua casa. 

O Decreto-lei nl? 271, de 28 de fevereiro de 1967, criou o instituto da 
concessão de uso, como direito real, nos seguintes termos.: 

uArt. 7'~- É instituída a concessão de uso de terrenos públicos 
ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo certo ou 
indeterminado; como direito real resolúvel, para fins específicos de 
urbanização, Industrialização~ edificação, cultivo da terra, ou outra 
utilização de interesse social. 

§ f9 A concessão de uso poderá ser contratada por 
i~strumento público ou partfeülar, ou põr SimpleS· tCrmo 
administrativo~ e será inscrito e -cancelada em livro especial. 

§ 29 Desde a inscrição da concessão de uso, o concessionãrio 
fruirá plenamente do terreno para os fins estabelecidos no contrato 
e responderá por todos os encargos civis, adminiStrativos e tribu
tários que venham a indicar sobre o imóvel e suas rendas. 

§ 39 Resolve-se a concessão antes de seu termo, desde que o 
concessionário dê ao imóvel destinação diversa da estabelecida no 
contrato ou termo, ou descumpra cláusula resol~tária do ajuste, 
perdendo, neste caso, as benfeitorías de qualquer natureza. 

§ 49 A concessão de uso, salvo disposição contratual em 
contrário transfere-se por ato .. intervivos", ou por sucessão legítima 
ou testamentária, cOrriO os demais direitos reais soqre coisas alheias, 
registrando-se a transferência." 

Direito real é o que afeta a coisa direita e imediatamente, sob todos ou 
sob certos aspectos e a segue em poder de quem quer que a detenha. Segundo 
Lafayette_, ÇJS direitos reais distiQg~em-se pelas seguintes peculiaridades: 

a) Tem por objeto imediato coisa corpórea, móvel ou imóvel; 
b) A existência e o exercício do direito pressupõem tão-somente o sujeito 

ativo do direito e a coisa sobre a qual recai; 
c) Corresponde-lhe, por parte de terceiros, não a obrigação positiVa de 

dar ou fazer, mas a obrigação negativa e geral de lhe respeitar o exercido; 
d) As ações criadas para protegê-lo podem ser intentadas contra quem 

quer que o usurpe ou ofenda. ( .. Direito das Coisas", Livraria Jacinto, 2• ed., 
Rio de Janeiro, s.d., págs. 1 e 2). 

Para a compreensão da matéria, convém distinguir a concessão de uso 
como_ ·direito real de alguns institutos assemelhados, mas que com ela se 
confundem: 

-O direito real de uso, previsto no art. 742 do Código Civil, pelo qual o 
usuário fruirã a utilidade da coisa dada em uso, quando o exigirein as 
necessidades pessoais suas e de sua família. Essa figura assemelha-se ao 
usufruto, mas a fruição fica restrita às necessidades do beneficiário e de sua 
família. Não tem tido aplicação em nosso país. 

-a concessão de uso administrativo, que é o corifrato pelo qual a 
administração outorga ao particular a faculdade de utilizar um bem de seu 
domínio, segundo a sua destinação específica, tal coino um hotel, um 
logradouro turístico, um mercado etc. substitui com vantagem ãs locações 

civis e comerciais (Cf. Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo 
Brasileiro, 5' ed., págs. 480/1). Trata-se de um contrato· administrativo, 
realizado intuitu personae, que- não confere ao concessionário senão um 
direito pessoal. 

-A enfiteuse (arts. 678 e 694 do Código Civil), direito real que confere 
ao seu titular o domínio útil do imóvel, com a obrigação de pagàr ao 
proprietário uma pensão ou foro anual, certo e invariável. A enfiteuse é 
perpétua e pode ser alienada por ato entre vivos ou causa mortis. Os terrenos 
de marinha e outros bens imóveis da União ficam sujeitos a um aforamento 
especial, regulado por leis específicas, principalmente o Decreto-Lei nl? 9.760~ 
de 5w9wl946. A enfiteuse, também chamada de aforamento ou emprazamento, 
tem sido fonte inesgotável de demandas, fazendo com que alguns juristas 
preconizem a sua eliminação do nosso sistema jurídico (Cf. Hely Lopes 
Meirelles, ob. cil., pág. 486), o que foi aceito no anteprojeto de Código Civil, 
que proíbe a constituição e novos enfiteúses e subenfiteuses, no art. 2.234 de 
suas DisPosições Finais e Transit6rias. 

Na verdade, a concessão de uso de terrenos é urna nova forma do antigo 
direito de superfície, que consista na faculdade de construir ou plantar em 
solo alheio. O direito de superfície, contudo, está excluído de nossa legislação 
desde 1864, quando a Lei no 1.237, de 24-9-1864 deixou de enumerã-lo entre 
os direitos reais. 

Paradoxalmente, porém, a evolução do urbanismo vem mostrando a 
·conveniência de o Poder Público manter a propriedade do solo, a fim de 
impedir a especulação imobiliária e melhor controlar a sua utilização. Por 
essa razão~ as legislações mais recentes reincluíram a superfície Do rol de seus 
direitos reais. como instrumento mais adequado ao ordenamento urbano. 
Entre nós o anteprojeto do novo Código Civil contempla o direito de 
superfície em seus artigos 1.543 e 1.550. 

No caso da concessão de uso, trata-se de um direíto real resolúvel. isto é, 
que se resolve, extingui~se, desde .que o cohcessionãrío dê ao imóvel 
destinação diversa da que tenha sido estabelecido no contrato ou no termo, 
ou descumpra clâusula resolut6ria do ajuste, perdendo, neste caso. as 
benfeitorias de qualquer natureza. Eis aqui uma das principais vantagens da 
concessão de uso feita pelo Poder Público: ela permite que a administração 
controle com muito maior vigor e eficácia a destinação dada ao imóvel, uma 
vez que qualquer modificação introdUzida pelo concessionário sem 
autorização ~o Poder Público importa na extinção da concessão, com a perda 
de todas as benfeitorias feítas pelo particular. 

Assim, a concessão de uso substitui com vantagcin a venda, pois, nesta, o 
Poder Público perde completamente o controle do uso dado ao imóvel, a não 
ser por intermédio de limitações urbanísticas, muitas vezes de difícil 
imposição e nem sempre de fácil fiscalização 

Por outro lado, mantendo o domínio, ou seja a propriedade do solo, na 
eventualidade de uma desapropriação futura, não terá o Poder Público de 
indenizar o solo, mas apenas as benfeitorias nele aplicadas. E: verdade que a 
concessão de uso-, como direito real, terá um determinado valor econômico 
que deverá também ser indenizado no caso de exportação mas, 
evidentemente, nunca será igual ao valor da propriedade plena. 

O Instituto da concessão de uso, como direito real, tem sido utilizado 
por vários Municípios. A Lei Orgânica dos Municípios do Estado de São 
Paulo determina expressamente: 

"Art. 63 ....................... "'''""" .............. . 
§ 111 O Município, preferentemente à venda ou doação de seus 

bens imóveiS, outorgará concessão de direito real de uso, mediante 
prévia autorização legislativa e concorrência. A concorrência 
poderâ ser dispensada por lei, quando o uso se destinar a 
concessionário de serviço público, a entidades assistenciais, -ou 
quando houver relevante interesse público devidamente 
justificado." 

Em lugar de vender ou doaT seus terrenos, utilizando-se da concessão de 
uso, o Município Pode controlar com muito mais eficiência a destinação dada 
ao imóvel. Assim, o inS:títuto da concessão de uso presta-se com muita 
adequação à regularização da situação fundiária dos moradores das favelas e 
outras p-opulações de -baiXa renda, quando -foCalizadas em terrenos do Poder 
Público ou de suas autarquias ou entidades paraestatais. 

Alguns Municípios, como o de Campinas, têm procurado regularizar a 
situação doS favelados mediante a concessão de uso, o que possibilita o rigoso 
controle da destinação e da ocupação dos terrenos, impedindo que estranhos 
acabem explorando os favelados. 

Ocorre, porém, que O Banco Nacionaf da Habitação e os seus agentes 
finanCeiroS recusamwse a ãceitar _o tí~ulo do -díreito- real de concessão de uso 
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como garantia hipotecária para a liberação de empréstimos e finanCiamentos. 
Isto jâ ocorreu, segundo estamos informados, na cidade de Ilha Solteira, 
núcleo urbano constituído para servir de b_ase; à c:::onst;rução da barragem e 
usina de Ilha Solteira, no rio Paranâ. De igual modo ocorreu também na 
cidade de Nova Marabá no Estado do Pará, ~otivo pelo qual os 
empreendedores acabaram abandonando a experiência tão promissora. 

Nada há, porém, que impeça a oneração do direito real de concessão de 
uso. HO direito real do superficiário, relativainente à sUperfície é em 
su_bstância um direito de propriedade, pois se considera a superfície como 
uma entidade distinta do solo. O_superficiário tem pleno gozo_ do edifício, 
podendo dispor-lhe também da substância. Pode aliená-lo ou gravá-lo:" 
(Elexandre Correia, Direito Romano, ed. Saraiva vol. I, 2• ed. pág. 205). "A 
superfície constituía um direito real (jus superficii) e o superficiário podia 
hi)'otecâ-lo." (Lafayete, ob. cit. pãg. 427, nota 8). Se assim é com relação ao 
direito de superfície, -mi.da obsta que se considere da mesma forma a 
concessão de uso, A hipótese seria semelhante ao que ocorre com o domínio 
útil, no aforamento, que pode ser objeto de hipoteca (Código Civil, art. 810, 
IV), ou mesmo com relação às minas e pedreiras, que também podem ser 
dadas_ em garantia hipotecária, independentemente do solo onde se acham 
(Código Civil, arl. 810, VI). 

Na verdade, o uso do solo, como direito real, constitui o domínfo do 
terreno: é o concessionário- qu-e -usufrui o imóvel, que retira dele o que é útil. 
Destarte, as edificações feitas sobre o terreno constituem garantia suficient~ 
para a obtenção dus empréstimos e financiamentos efetuados pelo Sistema 
Financeiro de Habitação. 

Tudo estâ a recomendar, portanto, que o Banco Nacional da Habitação 
passe a aceitar o direito real de concessão de uso como garantia hipotecária 
de seus financiamentos, possibilitaodo aos Municípios, desta forma, 
regularizar a situação fundiária dos favelados, sem abdicar do controle 
efetivo daquelas âreas. 

Sala das _Sessões, 6 de maio de 1982, - Franco Montoro. 

(Às Coinfssõiis ·ae- CiillitTtUfçãõ-e Jtistiça, de Economia e de 
FiizançQs.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)-.,.. O projeto que vem de ser 
lido serâ publicado e remetido às comissões Cátl:ipetentes. 

O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente, solicito a V. Ex." que, por 
delegação da Liderança do PMDB, conceda a palavra ao nobre Senador 
Franco Montara. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Na forma regimental, de 
acordo com o art. 66, parágrafo único,- tem -a palavra O Senador Franco 
Montoro, por delegação da Liderança do PMDB. 

O SR. FRANCO MONTORO (Por delegação de Liderança, pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Estão presentes em Brasília, e ag-ora nas galerias do Senado Federal, 
mais de cem alunos da Faculdade de Medicina de Taubaté, representando o 
Diretório Acadêmico Benedito Montenegro, representante legal dos 
estudantes daquela Faculdade. Trazem eles a Brasília uma reivindicação de 
rigorosa justiça e do maior interesse público. 

O Vale do Paraíba ocupa, no Estado de São Paulo, uma posição de 
profunda significação histórica, e, hoje, econôrnica e cultural. Tem, 
entretanto, apenas uma faculdade de medicina, sediada em Taubaté. Essa 
faculdade passa por uma crise da qual já nos ocuparilos, hã algum tempo, 
neste plenário. A faculdde está sob intervenção hâ três anos e, nesse período, 
já teve três interventores. As condições de manutenção da facul4~de, que 
funciona ao lado do Pronto-Socorro e do Hospital das Clínicas, necCssáriós 
ao atendimento não apenas do Vale do Paraíba, e Taubaté, mas também do 
Sul de Mato Grosso e do litoral norte de São Paulo, encontram-se numa 
situaÇão agora denunciada à Nação pela presença dos estudantes em Brasília. 
Estiveram eles, ontem, em cantata _com a Presidência da República e com o 
Ministro do Trabalho. 

Trata-se, Sr. Presidente, de encontrar uma solução para um problema 
que não foi cri.ãdo pelos estudantes. -Há, comprovadamente, uma 
impossibilidade de a faculdade continuar em Taubaté, em virtude de um 
históríco que corista da mensagem encaminhada pelos estudantes, que peço 
seja considerada parte integrante deste meu discurso. Dentro do próprio Vale 
do Paraíba, os interessados na solução do problema tiveram contato com a 
Fundação Vale-Paraibana de Ensino, sediada em São José dos Campos. Essa 
fundação já ela_borou o projeto e aceita assumir a responsabilidade da 

Faculdade de Mediciria do Vale do- Paraíba, sediada em São José dos 
Campos, que é hoje a cidade mais populosa daquela região. 

Os caminhos estão -indicados, Sr. Presidente; mas estâ faltando o ato 
decisório Que ponha, que transforme em medida concreta aquela decisão que 
jâ corresponde ao pensamento de todo o corpo discente, de grande parte de 
professores- e--de-Outrã.S p-ess03.s ligadas às lideranças do Vale do Paraíba. 

Neste sentido, quero trazer ao conhecimento da Casa estes fatos e 
solicitar, da tribuna do Senado, ao Sr. Ministro da Educação e Cultura, ao 
Conselho Federal de Educação e a Divisão de Ensino Superior do Ministério, 
o apressamento de uma decisão a esse respeito. 

Quero, Sr. Presidente, reafirmar o que disse; trata-se de medida de 
absoluta justiça _e de interesse público. Quero cumprimentar, também, os 
estudantes que aSsUmiram a responsabilidade de trazer a Brasília essa 
reivindicação, que mais do-que a eles, interessa a uma grande população do 
Estado de São Paulo. Eles merecem os aplausos, pela forma pacífica, 
ordenada, e também, fundamentada com que apresentam as suas 
reivindicaç_ões. Tenho a certeza de que falo em nome de todo o Senado 
Federal, dando o apoio e cumprimentando os estudantes por essa diligência, 
lutando por um direito pessoal que é, ao mesmo tempo, o direito de uma 
grande parcela da população do Estado de São Paulo. 

Esta é a comunicação e o apelo que quero fazer em nome do meu 
Partido. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO 
MONTORO EM SEU PROivUNCIÁMENTO: 

REPRESENTAÇÃO DOS ESTUDANTES 

DE MEDICINA DE TAUBATÉ 

O btt-etõifõ AcãdêmiCõ- Belledicto Montenegro representante legal dos 
alunos ~a Faculdade de Medicína _de Taubaté, d_irig~se respeitosamente a V. 
Ex', para expor e solicitar-o que -segUe. 

Após tiéS (3) anos de Intervenção Federal do MiníStériõ de Educação e 
Cultura (MEC) em nossa Escola, Faculdade de Medicina de Taubaté, 
nenhuma solução definítivi foi dada à crise pela qual atravessa esta estrutura 
de ensino. 

Nesses anOs a pessoa do Interventor foi substituída por três vezes, sendo 
que o atual, Dr. Ca-rlos Barro_s Peregrino, trouxe como proposta para solução 
desta crise a formação de uma Fundação da Faculdade_de Medicina de 
Taubaté, que seria instituída com a participação de todas as Prefeituras do 
Vale do Paraíba, além de outras Entjdades. No entanto, esta proposta 
esvaziou-se completarriente pela inoperância deste Interventor, culminando 
cOrri -a- su-spenSãO dO Vestibular de noSsa -FacUldade em 1982, o que a nossos 
õlhos é ·um paSSo concreto para o fechamento- gradual desta Escola. 

Apesar de todas 3.s péssimas conseqüências ao atendimento médico à 
população de Tau batê, Vale do Paraíba, Sul de Minas e Litoral Norte de São 
Paulo, nenhuma providência foi tomada pelo Prefeito local e autoridades 
competentes para solucionar, rápida e decentemente, esta questão que chegou 
a trazer_ sérias conseqüêii.Ciã.s, tais como a deCretação de ucalamidade 
Pública" em Taubaté pelo Prefeito Waldomiro de Carvalho em 1979 na ârea 
de Saúde da Coletividade. 

No início deste ano, diante da incapacidade do Corpo Docente e dos 
alunos em continuarem a sustentar o Pronto-Socorro do Hospital-Escola da 
Faculdade de Medicina de Taubaté, dentro da desestrutura em que se 
encontrava esta Unidade médica, reivindicamos, junto ao Interventor, 
soluções para este, problema. Este deu-nos -como resposta a transferência 
desta Unidade para a Prefeitura local que colocou-a por sua vez sobre a 
Direção da Fundação U niversitãria de Saúde de Taubaté. Desde então, como 
era-de-se espera-r, o níVel de atendimento médico à população decaiu ainda 
mais, além de nada ficar garantido quanto â estruturação didática aos 
acadêmicos que necessitam desta estrutura para seu aprendizado hospitalar, 
pois esta foi transformada em ponto de prestação de serviço, e não de 
formação médica- ã-ssociada a atendimento médico, como é nosso intuito. 
Diante da insolvência criada à crise de nossa Escola pelas autoridades 
competentes, contatamos a Fundação Vale paraibana de Ensino de São José 
dos Campos pedindo para que esta se candidatasse como futura 
mantenedora da Faculdade de Medicina de Taubaté. 

Também entramos em contato com a Universidade de Taubaté, 
soticitarldo-lhe o mesmo, ou seja, que esta incorporasse nossa Escola à sua 
estrutura. 

Da Fundação Valeparaibana de Ensino obtivemos a apresentação 
praticamente imediata de um projeto, o qual colocava as condições, para a 
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transferência desta Faculdade para São José dos Campos, já que esta seria 
absorvida pela dita Fundação. 

Da Universidade de Taubaté recebemos um oficio que relatava a decisão 
de seu conselho universitário de arquivar nosso pedido. 

Além disso, fomos informados pelos jornais locais que a Prefeitura de 
Taubaté havia conseguido um liminar na Justiça Federal de um "Interdito 
Proibitório" que impedia a saída de qualquer material da Faculdade, deste 
Município, o que, ao nosso ver, foi fator fundamental para continuação da 
nossa crise. Diante disto, uma Comissão de alunos foi a Bra_sília durante a 
reunião do Conselho Federal de Educação, realizada entre 29 (03 e 02/04 
deste ano corrente, e protocolou, junto a este a atual situaçãq de nossa 
Faculdade, denunciando a irresponsabilidade do MEC em suspender o 
vestibular de 1982, e exigindo a manutenção de nossa Faculdade aberta e com 
nível de ensino decente. Constava também neste documento os itens que são 
avaliados pelos alunos como neces:sários para a boa estruturação desta 
Instituição de Ensino, e Atendimento Médico, itens dos quais não abrimos 
mão. 

Porém, em Brasília, mais uma vez, não foi apresentada qualquer 
perspectiva para continuidade de nossa Escola. 

Diãnte deste fato decidimos reativar os contatos cQm a ~undação 
Valeparaibana de Ensino, jã que esta se propunha, junto ao MEC e a nós 
alunos, absorver nossa Faculdade, enquanto que a Universidade de Taubaté 
e a Prefeitura de Taubaté não nos apresentaram qualquer solução. 

Feito este contato, recebemos por parte do Presidente da Fundação 
Valeparaibana de Ensino, Prof. Dr. Baptista Gargione Filho, o projeto_ que 
havia apresentado em Brasília. Na avaliação deste projeto, alêm de 
denotarmos a viabilização de nossa Faculdade em São JQsé_ do~ Campos, 
ainda obtivemos urri dOCU.n'i"ento oiide a Fundação Valeparaibana de Ensino 
abdica de qualquer material pertencente à Prefeitu-ra de Taubaté, exigindo, 
evidentemente, apenas a transferência dos materiais -que pertençam à 
Faculdade legalmente. Além disso, encontramos o parecer feito pelo 
representante do MEC Cilviado a _São José .do_s_ Çampõs, Dr. Fernando 
Bevilacqua, parecer este enviado ao Conselho Federal de Educação, datado 
de 08/02/82, e no qual o Diretor da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro expõe a- COridições, justifica e defende a transferência da Faculdade de 
Medicina de Taubatê para São Josê dos Campos. 

Assim sendo, em vista da delicada situação em que nos enconlramos, ou 
seja, diante do eminente processo de fechamento gradual de nossa Faculdade 
de Medicina e da inabilidade para resolução deste problema por parte das 
autoridades de Taubaté, chegamos à conclusão- -definitiva, ·confõrme 
Assembléia realizada em nosso DiretóriO nã d-ah -d(f )4/03/82, conforme 
consta em nosso livro ATA, que não é mais possh'el conviver e compactuar 
com esta demonstração de total desrespeito à ârea de sâude e Educação que 
defrontamos. 

Portanto, vimos atiaVés desta tornar de conhecimento público que, de 
agora em diante, todos nós, alunos da Faculdade de Medicina: _de Taubaté, 
lutaremos pela absorção de nossa Faculdade pela Fundação Valeparaibana 
de Ensino o mais rapidamente possível, para que finalmente, por fim a esta 
crise, ter um ensino aecente e, principalmente, possamos dar o atendimento 
médico à população do Vale do Paraíba que tanto merece. 

Posto isso, exigimOs ·solução irri.ediata e repudiamos a sustentação desta 
crise por mais tempo. 

Sem mais, despedimo-nos, atencionsamenle. - Diretórlo Acadêmico 
Benedicto Montenegro. 

Taubatê, 30 de abril de 1982. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Humberto_ Lucena. 

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

Corno Líder do PMDB no Senado, não poderia calar-me no exato 
momento em que o atual Governo Federal anuncia à Nação mais um pacote 
eleitoral. Parece até que não estamos às vésperas de eleições gerais para os 
governos dos Estados, para o Senado, para a Câmara dos Deputados, para as 
assembléias legislativas, para as Prefeituras e Câmaras muniCipais. 
Realmente, a quase seis meses das eleições, é de pasmar que, a esta altura, o 
Senhor Presidente da República ainda insista em enviar aO Congresso 
Nacional novos projetes de reforma eleitoral. E mais grave se torna a notícia 
divulgada, hoje, amplamente pela imprensa quando se sabe que as lideranças 
mais expressivas do PDS teriam sido colhidas de surpresa por este anúncio. 

Ao que estou seguramente informado, a reunião de ontem do Conselho 
de Desenvolvimento Político realizada no Palácio do Planalto, sob a 
Presidência do General João Baptista de Oliveira Figueiredo, foi suspensa 

porque não se cheg-ou a um- acordo em torno das principaiS proposições que 
deveriam ser encaminhadas a nível de reforma eleitoral, aliás por via 
cõhstitucional, ao Poder Legislativo. 

Tanto assim que um --comentarista dos mais atentos da Imprensa 
brasiliense, o Jornalista Lustosa da Costa, hoje, em artigo public-ado- na 
edíção do Correio Braziliense, sob "O título O desencontro do Governo com 
o PDS", afirma textualmente: 

"As decisões, tomadas ontem pela manhã pelo Ministro-Chefe 
da Casa Civil, Leitão de Abreu, em nome do Presidente da 
República, deixaram claro, muito claro,.que o PDS continua mais 
distante do Governo que o almirantado inglês das Ilhas Malvinas. 

A opção mais importante foi de restaurar, logo mais, o 
.. quorum" de 2/3 paia posteriores reformas da Constituição. 
Entram, como aperitivo, a devolução parcial das prerrogativas do 
Congresso, segurido a regra e o compasso do Palácio do Planalto, e 
o adiamento da exigência de 5% de votos dados para a Câmara dos 
Deputados, a vigir só em 1986 a fim de não fazer naufragar os 
pequenos partidos. 

Todo o mundo saiu perdendo, inclusive o ex-P~esidente Jânio 
Quadros, que não sendo do PDS, é linha auxiliar do Governo e 
sonhava com a desvinculação parcial de votos para se converter na 
saúva da horta do Senador Franco Montoro. 

Saiu mal o PDS que, a ínstâncias do Presidente da Câmara, 
Deputado Nelson Marchezan, ressuscitara uma finada comissão, 
criada para elaborar proposta de emenda constitucional, 
restabe~ecendo as prerrogativas do Congresso e entregue aos 
pragmáticos Homero Santos e Luiz Viana Filho. Ela virá como 
iniciativa do Poder Executivot desprezada~ çontribuiçãO do partido 
e de seus parlamentares, talvez, para timbrar seu carâter de outorga 
e _evitar a largueza sonhada por senadores e deputados. 

Voto y_encido ~oi o do Presidente do_ Senado, Jarbas 
P::tssarJnho, que sustentara publicamente ser impossível aprovar 
reforma constitucional, antes se abríSsem as urnas de- 15 de 
novembro. É exatamente antes das surpresas eleitorais, pois seguro 
mOrreu d~ velho, que o Governo quer tapar, à pedra, cal e cimento 
armado, a Carta Magna que herdou da Junta Militar .em 1969. 

Saiu mal, muito mal o líder do PDS, Senado-r Nilo Coelho, que 
abrira sinal verde para o aumento de deputados federais, de 420 
para 504 e que for desautorizado, publicamente. 

Por fim, a não agregação da emenda constitucional que 
modifica o colégio eleitoral que escolherá o sucessor do General 
Figueiredo, que torna ainda obrigatório o lançamento de 
candidatos a Presidência da República por todos os partidos e, por 
fim, restabelece o "quorum" de 2/3 para emendar a Constituição, 
foi"tiro certeiro sobre seu autor, Deputado Edison Lobão. E rude 
golpe, aplicado por Leitão de Abreu, contra interesses diversos que, 
em Brasília e em São Paulo, se haviam confederado na sustentação 
de tal proposta." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que importa, porém, neste instante, é a 
posição do PMDB e creio que dos demais Partidos de Oposição, porque nós 
estamos bastante afins quanto a mais essa tentativa de reforma eleitoral, que, 
pelo anúncio fCito, constih.af"Unia verdadeira salada mista. Hâ de tudo dentro 
do projeto do Governo. Mas, evidentemente, o que nos parece óbvio, 
incontestável meSmo,- ê que o Governo prete"ride atingir dois objetivos: o de 
aumentar o quorum para a reforma constitucional de maioria absoluta para 
dois terços, numa evidente confissão de que admite sua derrota nas elCições 
do próximo-ario, porque senão não estaria tão preocupado com o problema e, 
por outro lado, a adoção, ainda que mesmo para 1986, do chamado voto 
distrital misto. -

São dois objetívos coriinados pelo Governo; agora, para consegui-los, o 
Governo apresenta um prato de lentilhas à Oposição, constituído de vârias 
reformas da Constituição, quais sejam: o aumento do número de deputados 
federais, pelo menos para manter as atuais bancadas; o adiamento do 
cumprimento de exigências fixadas para o fUncionamento dos partidos 
políticos para as eleições de 1986; a alteração dos mandatos dos prefeitos 
pafa não coincidência nas eleições; a previsão de os mandatos parlamentares 
não serem inviolâveis em casos de crime contra a honra; a possibilidade de a 
Câmara dos Deputados e de o Senado Federal sustarem, através de projeto 
de resolução, processos contra qualquer de seus membros; inovação do 
institUto: do decurso de prazo, mantendo-se, porém, a mesma orientação do 
atual texto con-stitucioiial. 
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Em suma, alguns pontos que poderiam interessar politicamente à 
Oposição. Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que quero dizer, desta 
tribuna, é que, em princípio, pelo menos em meu nome pessoal, porque ainda 
não ouvi minha Bancada, no Senado, sobre o assunto, e nem sei tampouco 
qual serâ a decisão do PMDB, mas pelas nossas colocações políticas, afirmo 
que dificilmente a Oposição apoiará uma proposta de emenda constitucional, 
no sentido de aumentar de maioria absoluta para 2/3, o quorum para a 
reforma da Constituição, isto porque, Corno disse, não podemos admitir um 
casuísmo tão absurdo, tão esdrúxulo! No momento em que a Oposição, pelo 
apoio que tem do povo, conta com a possibilidade evidente de fazer maioria 
no Congresso Nacional, pretende-se então transformar a Çonstituição 
brasileira de flexível, que é aquela que permite reformas mais amiúde, em 
rígida, que é aquela que quase nunca admite reforma, porque o quorum 
exigido é muito alto? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como isso pode se coadunar com a 
postulação de vários Srs. Líderes do PDS, inclusive de V. Ex•, nobre Senador 
Jarbas Passarinho, quanto à idéia de unla ampla -reforma da Constituição? 
Como podemos chegar a tal ponto, através de um quorum de 2/3? Tanto 
assim qUe o Governo, no pacote de novembro de I 977, baixou o quorum de 
2/3, para maioria absoluta; exatamente porque era com este momento que 
contava, na Câmara dos Deputados, para fazer várias reformas na 
Constituição, como de fato o- fez. 

Ademais, aprovou-se o voto distrital, mesmo misto, para as eleições de 
1986, é decidir muito longinquamente sobre uma matéria de vital importância 
para o nosso sistema eleitoral. A tradição no Brasil, em termos de eleição 
para deputados federais, estaduais e vereadores, sempre foi o voto 
proporcional, nos termos em que está na Constituição. O que se quer hoje
e não se fez para as eleições deste ano porque o Governo não teve condições 
de conseguir apoio para tal proposta no Congresso Nacional notadamente na 
Câmara dos Deputados -, é justamente dificultar, através do voto distrital 
misto a ascensão das _grandes massas trabalhadoras ao Parlamento brasileiro, 
porque o voto distrital misto implica em que, pelo menos, 50% das cadeiras 
na Câmara, nas Assembléias e nas Câmaras Municipais seja preenchido 
através do voto major:~tãrio por distrito,·o- que equivale dizer que os grandes 
centros urbanos - e o processo de urbanização no Brasil é acelerado - não 
poderão mais ajudar os Partidos de índole popular e elegerem os seus 
deputados federais e estaduais, nem tampouco os seus vereadores. 

Por outro lado, os estudiosos da Ciência Política sabem muito bem que o 
voto distrital significa a municipalização -da política. Os homens públicos 
que, em geral, se dedicam à vida partidária, ao invés de se preocupare~ com 
os grandes temas estaduais, regionais e nacionais, passafão a se ater mais aos 
temas locais, municipais, de interesse das comu-nidades, o que amesquinhará 
ainda mais a atividade parlamentar, e porque não dizer, a atividade 
legislativa. 

Um outro argumento contra a adoção do voto distrital, mesmo misto, 
porque sendo misto serão pelo menos 50% de cadeiras preenChidas através do 
voto majoritário- por distrito, é o de que ele enseja uma alta concentração do 
poder económico nas eleições. Quanto menor a ãrea onde se di~uta o voto 
majoritário, maior será a influência do dinheiro e essa influência é por demais 
perniCiosa. 

Este ano, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a coincid-ência de eleições, 
com esse erro flagrante do Governo - tanto assim, que quer conserüi-lo 
através dessa proposta, apesar das nossas constantes advertências- o _que se 
estâ verificando, na prática, antes mesmo de se-iniCiar a campanha Cleit.oral, é 
que nunca houve, pelo menos nas regiões mais pobres do Brasil, no Norte, no 
Nordeste, no Centro-Oeste, campanha eleitoral mais cara do que a deste ano. 
Por quê? Porque são eleições e nit:iis Cfdções, todas Juntas no mesmo dia, 
eleições para os municípiOs, para o Estado e para--a União. 

O Sr. Henrique Santil/o- Permite V. Ext- um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço, com muita honra, V. Ex• 

O Sr. Henrique Santí/!0 -Sem exageros, eminente Senador Huritberto 
Lucena, a meu ver, trata-se de mais um golpe branco, no sentido de fraudar, 
antecipadamente, os resultados das eleições de 1982. A Nação toda sabe que 
o atual Congresso falece de representatividade suficiente para estabelecer os 
parâmetros de ordenamento jurídico para que este País. E, sem sombra de 
dúvida, a essência, o que ê substantivo na proposta do Governo, é a alteração 
do quorum; o restante é para dourar a pílula. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não tenha dúvida. 

O Sr. Henrique Santillo --Trata-se de uma tentativa para dourar a 
pílula; a essência é a alteração do quorum~ fsso é inadmissível, estão abusando 

da paciência dos brasileiros, estão brincando com a paciência dos brasileiros! 
A meu ver, a proposta do Governo é uma chacota, é uma piada. Além de 
tudo V. Ex' estã dizendo muito bem: coincidem as eleições, descoincidem as 
eleições, alteram o quorum para reforma constitucional para maioria 
absoluta, e retornam para 2/3, estabelecem, 5 anos antes de uma eleição, o 
voto distrital misto, que, certamente, um 3:no antes da eleição de 1986, 
desejarão alterar novamente o dispositivo, e daí para a frente. Isto não é 
solução para o impasse político vivido por este País. Nós sabemos 
perfeitamente, e V. Ex•, -como líder do nosso Partido, que é o maior partido 
oposicionista, - poderia dizer, - confirmar que o que a Oposição está 
pretendendo_ é sepultar o passado e voltar os olhos para o futuro, desde que 
entenda por parte Governo o verdadeiro interesse de estabelecer uma 
democracia neste País. Mas, a verdade, é que as medidas anunciadas pelo 
Governo, até o momento, negam isto, constituem a negativa disto tudo, e nós 
não podemos nos calar. É mais um golpe desfechado contra a Abertura que 
estã sendo também conquistada pela sociedade brasileira. Nós sabemos 
perfeitamente que o Congresso Nacional, como ele se encontra composto, 
falece de repreSentatividade suficieilte pai-a estabelecer uma identificação 
total com as aspirações nacionais nó momento; está defasado. E é lógico, o 
motivo é bastante claro: o Senado Federal tem um terço dele de Senadores 
indiretos e doís terços - e eu me incluo entrç_~tes - eleitos sob a_ égide da 
excepcionalidade do AI-5, da Lei Falcão, antes da Anistia. E também a 
Câmara -dos Deputados. As eleições de 82, estas sim, poderiam aumentar, 
aprofundar e 3.mpliar a representatividade do Congresso Nacional, para que 
ele pudesse no próximo ano realizar algumas reformaS constitucionais, 
tentando reordenar juridicamente a Nação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato a V. Ex•, nobre Senador 
Henrique Santillo, que com a sua conhecida veemência~ traz à colação 
argumentos importantissiniOS: no debate desta matéria. V. Ex" o diz muito 
bem; o nosso Partido não ê um Partido revanchista. Nós não estamos com os 
olhos voltados para o passado; pelo contrârio, o que nós queremos é olhar 
bem ·para o presente, e sobretudo poder olhar de cabeça erguida para o futuro 
do nosso País! Mas dentro dos parâmetros de um projeto político realmente 
democrático que corrCspoitda às legítimas aspirações do povo brasileiro. 

O Sr. Hugo Ramos - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço o nobre Senador Hugo 
Ramos. 

D Sr. Hugo Ramo$- Estou ouvindo com a máxima atenção o discurso 
que V. Ex• vem formulando em nome do P_MDB, ou seja, o maior Partido da 
Oposição e estranho o fato de V. Ex•, no elenco apresentado pelo Governo 
para reforma eleitoral, não ter mencionado um aspecto gravíssimO, ao meu 
ver, e de que até agora a Oposição não se deu conta, com referência ao direito 
exclusivo do Senhor Presidente da República, de convocar 
extraordinariamente o Congresso NacionaL Esse é um dos itens que V. Ex" 
tem em suas mãos, referente à matéria. E eu sinto que é uma interpretação 
pacífica e lamento profundamente- que a Oposição até agora não se tenha 
dado conta de que o direito de convocar extraordinariamente o Congresso 
Naéional é um direito que pertence exclusivamente ao_ próprio Congresso, o 
direito de autoconvocaçãO. V. Ex• não encontra no art. 29, -.§ 29 da 
ConstituiçãO a alegação de que compete exclusivamente ao Senhor Presidente 
da República o direito de convocar o Congresso Nacional. Mesmo porque, 
no art. 81 que se refere à parte das atribuições específicas do Senhor 
Presidente da República, não se refere precisamente ao direito de que lhe 
seria exclusivo de convocar_ o Congresso Nacional. Mesmo que a 
Constituição" declarasse que caberia a Sua Excelência, priVativamente, o 
direito de convocar o Congresso Nacional, aí, ainda assim, essa expressão 
consignada na ConstituiÇão - de competência privativa -se refere apenas 
ao Presidente da República; não há o direito de delegar a seus outros 
auxiliares essa competência. MaS não se exclui o direito de autoconvocação 
do ___ CQogresso Nacional, apenas respeitando o art. 31, da Constituição 
Federal. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a contribuição de V. Ex• e 
respondo que não me referi a esse ponto, porque ele não consta do elenco das 
reformas a-nunciadaS peTa GovernO~- Estou fazendo um pronunciamento em 
torno daqueles itens que constaram do anúncio feito à imprensa, pelo Sr. 
Ministro da Justiça, secundado pelo Sr. Ministro Leitão de Abreu. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, voltando ao aparte do nobre Senador 
Henrique Santillo, digo a-s. Ex• me parecer, a mim, que a essência d6sta 
reforma está, na verdade, no interesse do Governo em majorar o quorum de 
maioria absoluta para 2/3, diante do evidente receio de perder a sua maioria 
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na Câmara dos Deputados no pr6ximo ano. E bem assim na sua intenção 
ostensiva de adotar, agora, o voto distrital misto porque sabe o Governo que 
na hora em que aumentar o quorum de maioria- absoluta para 2/3, não 
contarã com 2(3 da futura Câmara para aprovar depois o voto distrital 
misto. Portanto, o que se quer desde logo é assegurar pelo quorum de maioria 
absoluta a adoção do voto distrital misto que toca de perto, em cheio, nos 
interesses dos Srs. Parlamentares, sobretudo dos Srs. Deputado_s_ Federais e 
Estaduais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no mais, então, vejamos o que pretende o 
Governo. Em primeiro lugar, o aumento do número de Deputados. O art. 39 
da Consfituição Federal estabelece que a Câmara dos Deputados compõe-se 
de até 420 representantes-. Pela proposta divulgada ontem, esse número 
passaria a set -de 460, mediante alteração do dispositivo citado. O mãximo de 
55 e-o-mínimo de 6 Deputados por Estado continuariam-Inalterados. 

Eu gostaria de manifestar "estranheza pelo fato de que o Governo 
retirasse o tapete dos pés do Senador Moacyr Dalla, nobre Relator da 
proposta de emenda constitucional que tramita no Congresso Nacional sobre 
o assunto. S. Ex', vem se dedicando, com o maior intereSse, ao exame deste 
assunto e, de repente, é surpreendido pelo anúncio govei"Jiamental, a ponto de 
S. Ex.', através de uma entrevista ao O GlObo. publicada na edição de hoje, 
dizer enfaticamente: .. Não vou engolir o meu parecer". 

Portanto, veja V. Ex' que eu tinha razão, quando iniciei este 
pronunciamento dizendo que a reforma anunciada pelo Sr. MinistrO_ da 
Justiça e- pelo Sr. Ministro Leitão de Abreu surpreendeu as principais 
lideranças do próprio Partido do Governo. t que, Sr. Presidente, como a 
ARENA, o PDS continua a ser o Partido -do Governo_e não o Partido no 
Governo. 

O Sr. Moacyr Da/la- V._ Ex' me permite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, ouço V. Ex• 

O Sr._ Moacyr Dai/a --V. Ex', ao afirmar e ao a!lalisar as notícias da:' 
imprensa de hoje, o faz com bastante propriedade. Efetivamente vem aí; 
segundo se anuncia, uma reformulação que pegou a todos nós de surpresa~ 
Depois de vár:ias e reiteradas afirmativas do Chefe do Poder Executivo de;:: que 
não faria mais nen.huma modificação eleitoral, vem agora mais uma nova; 
pega não só a Oposição, mas a tod_os nós surpresos. Se tiraram o tapete eu 
não sei, não julgo por enquanto, porque quando fui designado, e para mim 
foi uma honra sobremaneira, para relatar três emendas constitucionais de 
Srs. Deputados, cujas emendas tinham, como o têm, cumpridas todas· as 
formalidades legais -:- número de assinaturas, tramifaç~O regular neste 
Congresso Nacional ~ procurei fazer um. estudo coerente coffi oS princípios 
jurídicos dos quais tenho algum conhecimento. Procureffixa"r dentro de uma 
premissa do aumento de população, como o prevê a lei, jã que quando foi 
fixado em 420-o número -de Deputados tínhamos 100 milhões de habitantes e 
hoje, segundo dados fornecidos pelo IBGE, temos 120 milhões de habitantes. 
Achei que havia coerência na apresentação daquele substitutivo e procurei 
acoplar as três emendas e apresentá-las à Comissão- Mista para posterior 
julgamento, com um substitutivo neste sentido. Procurei analisar a situação 
dos Estados pequenos, com menor representação na Câmara dos Deputados 
e parti para dialogar com o Líder do meu Partido, o qual foi quem me 
designou Relator da matéria, e com o Presidente do nosso P~rtido, Senador 
José Sarney. Após essas entrevistas firmei o meu parecer. Creia, nobre 
Senador, com toda sinceridade dos meus propósitos: hei de ler aquele parecer 
aqui, no Senado, ou lá na Câmara dos Deputados. Ele está pronto. Não o 
divulguei. Não vou engolir mesmo, e não vou porque; antes de apresentá-lo, 
consultei quem devia consultar. Muito obrigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- O aparte de V. Ex• é um depoimento 
para a história política deste País. Acho que V. Ex•, pelo menos,jâ que habia 
obtido o apoio do Líder da Maioria, Senador Nilo Coelho, e do Presidente do 
seu Partido, Senador José Sarney, para a tese que defende no seu parecer, 
deveria ter sido chamado ao Palácio do_ Planalto, pelo Ministro Leitão de 
Abreu, ou ao Ministério da Justiça, pelo Ministro Abi-Ackel, para manter 
entendimentos. 

O Sr. Moacyr Da/la- Se V. Ex' me permite, acho que aí seria exagerar. 
Não se trata de Mensagem do Governo, não sou relator de Mensagem do 
Governo, portanto, não_ deveria procurar o Sr. Ministro da Justiça ou 
qualquer outro Ministro. Deveria procurar, efetivamente, os líderes aQUi nO 
Senado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Mas V, Ex• não entendeu. Eu não 
disse que V. Ex' os procurasse. Eu disse:jã que o GoVerno firmou uma nova 
posição, através do seu Conselho Político, que, segundo dizem, não-teria 

concluído a sua reunião, antes do anúncio do Sr, Minis_tro da Justiça e do Sr. 
Ministro Leitão de Abreu,_ V. Ex' deveria_ ter sido cham__ado para, pelo menos, 
dialogar sobre a matéria na qualidade _de Relator. 

O Sr. Moacyr Dalla --Acho que não. V. Ex• poderia até, por questão de 
fidelidade-a uma-ãm1z"ad_e_ ao longo do tempo, me prestar essa homenagem. 
Mas, seria o bastante comunicar_ ao Líder d.o meu Partido, ao Presidente do 
meu Partido, ao Presidente do Senado F~deral, qy.e tomem as cautelas 
ne_cessárias, para depois de serem vazadas algumas notas do _meu parecer para 
~ Imprensa, ser pego de surpresa. A minha bicicleta ia ser atropelada por uma 
jam;l,nta do Go_verno. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a V. Ex• que não 
acelre·mais-ãpartes pOrque~ o-tempo âe V. Ex.' jã se esgotou. 

O SR. HUMBERTO LUCENA ~ Pois não, Sr. Presidente. 
Pediria ãpenaS a V. Ex' um pouco mais de tempo, na linha daquela 

generosidade que a Mesa sempre dispe~sa ao Senador Paulo Brossard, para 
que eu pudesse concluir as míithas considerações. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• tem razão, Nós 
haveremos de fazer dois tipos de Regimento, nesta CaSa: um Regimento para
os c_omuns e um Regimento para -os notáveis. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu não sou um dos notâveis, Sr. 
Presidente. Mas, Õão posso me -furtar :io desejo de dizer que considero o 
Senador PaUlo" Brossard um- dos riossos notávefs, Senão o mais notãvel de 
todos nós. 

_ O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Ele o é, sem dúvida. Usei 
de todos os artifícios de que o Regimento me socorre. O que eu não posso é 
retirar um Senador da tribuna, como uma bomba de sucção que pudesse tirar 
alguma pessoa do lugaT''indesejado. O resto é um acordo _entre pess_oas 
civilizadas. Quando o Regimento diz que o Líder tem vinte minutos, são vinte· 
m-inUtos~ Quando diz que, V. Ex•, por exemplo, agora, não como Líder, mas 
falando como _o_rador inscrito nO Expediente, tem trinta minutos, são tririta: 
Mas hâ alguns que gostam que os minutos sejam de cento e oitenta segundos 
cada um. O que posso fazer? Então, peço a V. EX' que conclua. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Perfeitamente: 
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é de estranhar, sobretudo, que 

n'uma matéria c-omo esta que está sendo relatada pelo nobre Senador Moacyr 
Dalla, tramitando no Congresso Nacional, normalmente, com um Comissão 
designada, o Governo, erri Vez de aproveitar a própria proposição do 
Congresso, a ponha de lado e resolva tomar uma nova iniciativa. Parece que 
os detentores eventuais _do Poder, não pretendem prestigiar, esta é que é a 
verdade, as proposições de origem parlamentar, e teimam sempre em que as 
iniciativas sejam do Olimpo, sejam do Palácio do Planalto. 

Em seguida, vem um outro ponto: 

.. Altera-çãO dOs- iitãndatos dos prefeitOs, para a não 
-COiilcid_ênCias·-das eleiÇões: :a: Constituição riãO -estabelece o períod-o 
dos mandatos dgs prefeitos. Entretantq, em seu ar:tigo 209, afirina 
que as eleições para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores serão 
realizadas simultaneamente em todo o País, na mesma data das 
eleiç9es _gerais_ paia deputados. Assim, se o Governo teDciOna 
realizar os pleitos em duas etapas, terã que ser alterado o dispositivo 
citado". 

Ofa, Sr. Presidente, quanto a descoincidência, que é o caso nunca deixou 
de contar com o apoio da OposiçãO. Nó~ s~mpre fomos contrários à 
coiiiCidência de eleições, pelas iãzões que já ponderei no início do meu 
pronunciamento. 

Depois, temos aqui: 

'"Adiamento do cumprimento das exigências fixadas para o 
funcionamento dos pãi"tidos políticos: o artígo 152 da Constituição 
prevê que as agremiaÇões ·partidãrias tenham, para funcionarem, o 
apoio, expresso em votos, de cinco por cento do eleitorado que haja 
votado na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, 
distribuídos, Pelo menos, por nove Estados, com o mínimo de três 
por cento em cada um deles. A pretehsão de se cobrar tais 
percentuais somente a partir de 1986 implicaria inclusão, nesse 
dispositivo; âe texto -esclarecendo isso". - --

- evidentemente, numa disposição transitória. 
_ Sr.- Presidente, Srs. SeriadOres ciuanto a esse ponto que interessa de perto 

aos chamados pequenos partidos, cujas reivindicações nós do PMDB sempre 
apõiairioS eu li, hoje, uma entrevista muíto oportuna do nobre Líder Airton 
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Soares na Câmara dos Deputados, em que S. Ex• afirmava que não 
barganharia, absolutamente, com o Governo nem este'itein- nem outros itens 
de interesse dos partidos políticos na oposiÇão, pela majoração do quorum 
para reforma constitucional de maioria absoluta para dois terços, porque isto 
implicaria num golpe branco; como bem acentuou o' riObre Senador Henrique 
Santillo, ·contra as instituições políticas deste País. 

Ainda mais-,- -remos· dois pontos que dizem respeito às chamadas 
prerrogativas do Poder Legislativo, aliás, constantes do conhecido 
substitutivo do nobre Senador Aloysio Chaves sobre matéria, por ocasião de 
proposta de emenda constitucional votada no ano passado e que, 
infelizmente, foi arquivada porque a Oposição, particularmente o PMDB, 
não pôde apoiã-Ja. E não pode apoiã-la justamente por quê'? Porque os dois 
pontos controvertidos são os que continuam contrõvertidos, sendo hoje. O 
Governo· irislSfe -em manter ·_na ConstituiÇão a Chamada imunidade rc;_l~tiva 
dos Srs. Parlamentares. Já agora pretende retirar a limitação dos crimes 
contra a segurança nacional para incluir a limitaÇão dos crimes contra_ a 
honra, que, inclusive, são de uma amplitude imensa e retfra do parlamentar 
na tribuna o seu direito de fiscalização. Porque não é, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, que nenhum parlamentar tenha o interesse, o desejo, a intenção 
ou o propósito de ir à tribuna para injuriar, caluniar ou difamar quem quer 
que seja. Mas o parlamentar, sobretudo na Oposiçãõ, muitas vezes, recebe 
uma denúncia baseada em indícios veementes, mas nãO tem à nião, na hora, 
as provas materiais neCessárias- para comprovâ-Ja. Entretanto, ele vai à 
tribuna, faz a denúncia, para que o Governo e a NaçãQ _dela_ tom_em 
conhecimento, inclusive como colaboração ao próprio Poder Executivo, para 
que ele, se for realmente um poder responsável, apure as denúncias e puna 
aqueles que forem, por acaso, implicados nas irregularidades praticadas. 

Por llltimo, temos aqui uma inovação no chamado instituto do-decurso 
de prazo, que ê um instituto que só tem feito amesquinhar, aviltar o Poder 
Legislativo no Brasil. De tal sorte que as leis, as prinCipaiS leis, as leis mais 
importantes deste País, que são de iniciativa exclusiva do Presidente da 
República, votadas em regime de urgência urgentíssima votadas pelas duas 
Casas do Congresso· Nacional, são em geral votadas não pelo apoio, mas pela 
falta de quorum em plenário. Então, esse decurso de prazo, em vez de levar 
para o arquivo as proposições que não foram votadas fã.voravelmente, pelo 
contrário, as torna leis, automaticamente, o que é um absurdo completo e 
contra o qual temos constantemente protestado desta tribuna. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs Senadores, aí estâ o elenco das medidas 
reformistas preconizadas pelo Governo, a nível de reforma na Constituição, 
sehdo que a única reivindicação dos pequenos partidos, que foi levado ao 
Senhor Presidente da República pelo ex-Presidente Jânio Quadros, que foi 
apoiada pela Sr• Sandra Cavalcanti, no Rio de Janeiro, pelo Sr. Deputado 
Paulo Pimentel, no Paraná, todos do PTB, isto é uma norma pela qual nos 
municíp{os onde os partidos não tivessem diretórios, se poderia mesclar a 
chapa, o que implica em dizer que não haveria ali a vinculação total de voto; 
esta única reivir,dicação dos pequenos partidos, de repercussão imediata no 
processo eleitoral deste ano, foi posta de lado, não foi absolutamente 
atendida. J; jâ há até quem afirme que, com isso, desistirão de suas 
candidaturas o ex-Presidente Jânio Quadros, a Sr• Sandra Cavalcanti e o 
Deputado Paulo Pimentel, porque não iriam disputar, em absoluto, a eleição 
para os Governos do Estado em situação de total desigualdade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero deixar claro desta tribuna que em 
princípio- pois, ccimo já disse, não ouvi a minha Bancada, e o meu Partido 
ainda não se reuniu formalmente para deliberar respeitO - nós não 
admitiremos nenhuma barganha, nenhum acerto, nenhum acordo que 
irriplique em aprovar determinados pontos deste elenco reformista do 
Governo, em troca do aumento do quorum de maioria absoluta para 2/3, e 
bem assim da adoção do voto distrital misto, que é um retrocesso total no 
sistema eleitoral brasileiro. Ficam, portanto, aqui o protesto e a advertência 
do PMDB, diante üesse novo Pacote Eleitoral. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Falarei nesta oportunidade sobre o dia das Comunicações, ante o seu 
alto significado para nós brasileiros. 

O Brasil, país de área continental, conscientizou-se~ no alvorecer da 
República, de que a busca do seu desenvolvimento ter'ia de estar arrimada 
nesse importante setor. E dentro desse raciocínio, oS ·ndSsOs governantes 
decidiram materializar a idêia, vencendo etapas, muitas delas difíceis, se 

consideradas a época e a carência de recursos financeiros para realizar esse 
teiitârnen. 

Não há dúvida que empreendimento dessa envergadura, dentro de um 
território de 8.500.000 km2, exigia não apenas pertinácia, mas tecnologia, 
quando ainda dávamos passos trôpegos para uma empresa de porte 
gigantesco. E o destino, como sempre generoso conosco, indicou, 
paralelamente ao rumo certo, também o homem certo, mesmo porque, como 
sentenciara um filósofo árabe. "O vento da adversidade nunca sopra no reino 
da sabedoria". E o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon foi o eleito 
para dar cumprimento a essa hercúlea tarefa. Suas qualidades de soldado e de 
engenheiro, somadas à sua origem cabocla, certamente contribuíram para a 
escolha de seu nome. Se gesto inicial teve o sentido de energia, decisão e 
disciplina, quando, convidado pelo presidente Afonso Pena para chefiar os 
trabalhos_, ciisse: "para ser possível basta querer". 

A partir daí, as comunicações tiVeram uni" maior-desenvolvimento, onde 
se c_onfunQia _a _ação do técnico, do _g~Qgrafo, do sert~nista e enfim do sâbio 
que alcançou foro internacionãl, expressado por Theodoro Roosevelt: 

..A América pode apresent~r aq mundo as suas realizações 
ciclópicas: ao Norte, o Canal de Panamá; ao Sul, o trabalho de 
Rondon, científico, prático e humanitârio." 

O fainõso general francês Maurice Gamelin, impresSionado com o 
desempenho de Rondon, afrrmara: ••Num caso de guerra externa era a quem 
deveria ser confiado o comando-chefe de Exército brasileiro!" 

Foi essa figura exponencial que se adentrou na selva densa da Amazônia, 
para integrá-la aos demais Estados, através de linhas telegráficas - meio 
mais avançado da época a fim de que a imensa área pudesse manter-se em 
contato direto com outros centros brasileiros. Antes, comunicava-se apenas 
pelas vias fluvial e lacustre e a maioria dos habitantes do centro-oeste e norte 
ficava praticaiilenie insulada, pois há uma fase do ano em que os rios não 
oferecem condições de navegabilidade. 

Tive a alegria de conhecer as linhas telegráficas deixadas· pelo bravo 
Marechal Rondon. quando em 1966, viajei pelo então .. varadouro" entre 
Brasília e Acre, via Porto Velho, e pude aferir a grandeza da obra que 
in:Cl~~ive s~~Viu c;l~ _ b~Jiza para a grande rodovia dos dias atuais, tal o 
assentamento dos postes em linha retal 

Vale recordar outro depoimento valioso de Roosevelt, porque define a 
capacidade e a bravura do nosso homenageado de hoje: 

"O Coronel Rondon- recorda Roosevelt- passou vinte anos 
expJorando os planaltos do oeste brasileiro, abrindo caminho, como 
pioneiro, para as linhas telegráficas e estrada de ferro. Durante 
aquele período percorreu cerca de vinte e seis mil quilômetros, em 
região çuja maio.r parte nunca fora antes visitada por gente 
civilizada, e construiu cerca de cinco mil e quinhentos quilômetros 
de linhas telegráficas. Possui excepcional conhecimento das tribos 
indígenas, e sempre com grande zelo se esforçou para as ajudar, e 
realmente" - assinala - "para ajudar à causa da humanidade, 
onde e quando lhe foi possível. 

Foram anos de ingentes esforços (1907-1917), de sacrifícios e de 
privações inenarrãveis, mas, em compensação, cheios de realizações 
magníficas.n 

E Rondon espírito voltado para a Pátria, também procurou a 
colaboração de dentistaS, com o fito-de melhor eStudar a natureza brasileira. 
Dentre tantos, citarei alguns que patrioticamente o acompnharam, como E. 
Roquette-Pinto, F.C. Hoene, A.J. de Sampaio, Adolfo Lutz, Alípio Miranda 
Ribeiro, H_~rma_nn von Ihering, ALberto Betim Pais Leme, Eusébio de 
Oliveira, Gastão Cruls, bem como Alípio Bandeira, Manuel Rabelo, Amilcar 
Botelho de Magalhães, Vicente de Paula Teixeira de Vasconcelos e os irmãós 
Horta Bar-bosa. 

O Sr. Aderba/ Juremo --Permite V. Ex• um ligeiro aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Ci um prazer muito grande ouvir V. Ex•, 
nobre Senador Aderbal Jurema. 

O Sr. Aderbal Juremo- O discurso de V. Ex'-, assinalando o Dia das 
Comunicações, traz, errí seu -Conteúdo, a sua já aprovada admiração pelo 
Marechal Rondon, que- é um homem múltiplo, um patriota admirável que 
prestou serviços incontáveis à Pátria brasileira, e V. Ex• cita aí os seus 
colaboradores e vem à tona o nome de Roquette-Pinto, cientista, de Gastão 
Cruls, um escrito, o romancista da Amazônia, da Amazônia misteriosa, da 
Amazônia que eu vi. Vê V. Ex' que o Dia das Comunicações nos leva a 
analisar um aspecto inusitado qUe as comunicações trouxeram para este País 
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ao homem comum. O homem comum, hoje, Senador Jorge Kalume, não é 
mais aquele ignorante das matas virgens, rião ê mais aqUele analfabeto do 
litoral ou do sertão. O homem comum, hoje, através do rádio e da televisão 
tem um conhecimento das coisas muito maiOr do que o homem comum de 20· 
anos atrás. E, do ponto de vista político, nós devemos prestar muita atenção a 
esse fenômeno que está se passando no Brasíl. Hoje, a Coinunicação tirou o 
homem comum daquela ignorância total quando não sabia ler, escrever e 
contar. Hoje, pelo poder visual e auditivo, o homem comum é um analfabeto 
diferente, e istO é ·o milagre das comunicações. E para essas comunicações 
concorreram cientistas como ......;.; Roquette-Pinto, escritores como GaStão 
Cruls, heróis como Marechal Rondon - este nome de herói que a gente 
aprendeu no tempo em que estudava a velha Grécia. em Que eSttidaVã até 
aqueles tempos homéricos. Toda vez que se fala no Marechal Rondon, não 
sei porque, eu asso~cio o Marechal Rondon a Jasão, o argonauta, associo _o 
Marechal Rondon àquelas figuras que antecdederam a época helênica, dada a 
sua capacidade telúrica de se realizar não apenas como o penetrador do 
sertão, o homem que mereceu elo~ios de Theodore Roosevelt, sobretudo 
como o patriota que, índio, mais brasileiro- que todos nós, soube aliar a sua 
capacidade de mobilização à sua inteligência, cercando-se de homens 
competentes, como V. Ex' cita no seu discurso. Por isso, o próonullciamento 
de V. Ex•, no "Dia das Comunicações", é muito oportuno, porcjue estari:tos, 
de fato, vivendo não apenas o "Dia das ComUnicações"~ -cOmo estamos em 
plena era das comunicações. 

O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex• O seu apartejâ 
foi um discurso para mim, V. Ex•- muito me honrou e ilustrou o meu 
pensamento. 

Rondon teve outro grande mérito. Realizou esse grandioso tra~alho com 
patriotismo, com afinco, sem matar ninguém, repeitando o índio. Este 'é 
também um dos grandes méritos de Rondon. 

Cóm essa equipe homogênea sob a sua coordenação, Rondon pode 
melhor aprofundar-se e conhecer a vida indígena, como as nossas riQúezas 
representadas pelos três reinos da natureza. Por isso, deixou magnífica obra 
técnico-científica~ .,_,- -

Com justificada razão o Jornalista Edmundo Menezes escreveu opulento 
artigo no .. Est~do _do Pará",_ em 13 de novembro de 1921,_ 9 g!_lal_,_pela 
oportunidade, irei ler: 

.. Rondon é um Criador de valores novos, conforme o conceito 
nie-stzchiano visionava o- su-per-homem; nessa orgariização 
privilegiada conjugam-se harmoniosamente os --ni.aiS completos e 
perfeitos dotes morais, intelectuais e construtores, que nô-lo fazem 
surgir como um apóstolo, um desvendador de eriefgfas, iim crtaaor 
do mundo novo ... Cada tez acobreada de índio que ele incorpora à 
civilização é como que um desdobramento triunfante da 
nacionalidade que vamos construindo." 

Uma só frase que adotou como regra de sua luta em prol dos índios 
bastaria para percnizá-lo e mantê-lo no altar sacrossanto de nossa Pátria. 
Disse o humanista: ~·Morrer se preciso for; matar nunca". 

Das precárias comunicações daqUela época, o Brasil se inClui nos dias 
atuais entre os países mais avançados, nesse campo. 'Todas as suas cidades, 
mesmo as menores, estão dentro da teia de serviço de telecomunicações, quer 
através de telefones, quer da rede de telex, quer através das estações de tevê 
que cobrem todo o Território Nacional. 

O Sr. Aloysio Chaves - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JORGE KALlJME - Pois não, Senador A!oysio Chaves. 

O Sr._ Aloysio Chaves - Já tive oportunidade. da tribuna do Senado_ 
Federal, de ressaltar a obra extraodinâria realizada pelo Ministério das 
Comunicações no Brasil, nos últimos 15 anos, sobretudo no que concerne -à 
Amazônia, que foi retirada praticamente do isolamento em que se encontrava 
pelo trabalho ingente realizado por esse Ministério, trabalho que não cessou, 
trabalho que se amplia, a cada dia, de maneira· admirável. Ainda em 1981, o 
Ministério dis -Cámunic.ãç'ôés íriãugura:va tiês- obras di fun-damental 
importânCia no Estado do Pará: as estaçõeS rastreadores de televisão em 
Santarém, Altamira e ltaituba. Agora mCSmo o GoVer-iio acaba de aprovar ã 
aquisiÇão-de um satélite que será coloCado pelo MinistériO-das Comunicações 
no espaço brasileiro, resolvendo-se, assim, um dos mais graves problemas que 
temos, porque nos libertará, desta data em diante, de qualquer possibilidade 
de interferência estrangeira nesse Setor. Quanto à homenagem a Roildon, 
serei breve, porque sobre a sua personalidade jã discorri no Senado 
anteriormente. A dívida do povo brasileiro tambêm ê imensa com Rondon. 

Não direi -irie&gatável, porque a Nação honrou a sua memória e jã lhe 
tributou grandes e merecidas homenagens. Patriota, homem extraordinârio, 
um carâter sem jaça, Rondon está vinculado estreitamente à Amazônia. O 
CO-ngreSSO- Nacional, ainda recentemente, tributou-lhe a mais expressiva e 
alta homenagem, ao consagr*-lo no nome dado ao último dos Estados 
crfados na Federação brasileira, o Estado de Rondônia. 

O SR. JORGE KALUME- M.uito obrigado. Efetivamente Rondon foi 
o ponto de partida para este progress_o de telecomunicações a que hoje esta
mos assistindo. 

Há pouco tempo, li uma entrevísta do Presidente da EMBRA TEL na 
Manchete, em que dizia: em 1970, o povo de Altamira, para saber notícias do 
Campeonato Mundial de Futebol, tinha que esperar o avião anfibio-da FAB, 
para, através do jornal, do certame tomar conhecimento, ao passo que, em 
1982, esses mesmoS habitantes verão, em suas casas, o desenrolar dos jogos. 
Estou apenas corroborando com o_ que Y. Ex• disse há poucos momentos. 

O Sr. -Gastão Mül/er - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer. 

O Sr. Gastão Mü/ler- Estari.ôo- eU no plenário e sendo mato-grossense e 
cliiabano, não poderia deíXar de aparteá-lo, para asssinalar com ênfase, como 
V. Ex•, a presença de Rondon na vida brasileira, no setor de comunicações, e 
também na área da pacificação do indígena, porque o nosso conterrâneo 
iliiSüe, do local denominado Mimoso, modesto DiSti'fto do Município de 
Santo António Leverger, foi, antes de tudo, um homem da paz. Por ter sido 
um homem da paz, embora fardado, e por ter sido, com a sua missão de 
distribuir linhas tel~gráficas, o_home"in das comunicações no Brasil. Ontem 
tiVe oportUnidade de f~zer um pronuncia~erito, co~o todo ano o faço para 
ãs~ ... inalar esse acontecimCnto notável para nós, maio-grossenses e cuiabanos: 
o nascimento_ de Rondon. 

Congratulo-:-me com _V. Ex', que é também, como em, um homem da 
Amazônia, pela idéia muito agradável, para todos nós, brasileiro, de hoje 
prestar esta homenagem a RondoÕ. -

·o SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex• Nobre Senador 
Gastão Müller, V. Ex• sabe muito bem. como fez referência há poucos mo
mentos, no seu aparte, que o ponto de partida da grande obra desse admirá
vel brasileíro foi o Estado de Mato Grosso, de onde era natural o grande Ma
rechal Rondon. Agradeço a V. Ex• o honroso aparte, que enriquece este pro
nunciamento que faço nesta tarde. 

Diante do que se vê, pode-se afirmar, e com especial orgulho, o avanço 
admirável do nosso Brasil nesse setor de mais alta relevância, principalmente 
a partir de 1964. O Ministério das Comunicações que tem sido honrado por 
TitUlares da mais alta competência e probidade, tem-se esforçado no sentido 
de aprimorar e ampliar esses serviços, hoje! dirigidos pelo Ministro Haroldo 
de Mattos. O seu auxiliar, Engenheiro Helvécio Gilson. Presidente da 
EMBRATEL, afirmou que ainda este ano a Copa do Mundo será assistida 
pelo Brasil inteiro. "Se depender da EMBRATEL, a taçajâ é nossa. De ponta 
a ponta, o País terá som e imagem de primeira qualidade." E nesse contexto 
insere-se a Amazônia que, se na Copã. de 1970 carecia de cobertura plena dos 
serviços de telecomunicações, doze anos depois, isto é, em 1982, ela estará 
plenamente dentro desse sistema. 

O Sr. Dirceu Cardoso --::- V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Ouço o aparte de V. Ex• com muito pra-
zer. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Jorge Kalume, por mais que o 
Senado Federal tribute homenagens e teça elogios à figura do grande brasilei
ro, Marechal Cândido Rondon, ainda não lhe presta com fidelidade as home
nagens a que tem direito. Hoje que percorremoS o nosso País, pelo menos es
ses ínvios sertões aquí do Oeste - Mato GrossO, Goiás, -Parâ, Amazonas e 
Rondônia- cobertos desse imenso estenda! de selvas virgens, é que nós sabe
mos e podemos avaliar o quanto fez, hâ tantos anos, esse grande brasileiro 
que se chamou Cândido Mãriano Rondon. NãO me recordo do nome da 

_ obra, mas li. quando criança, na biblioteca do meu pai, uma obra sobre RonM 
don. 

O SR. JORGE KALUME- São muitas ... 

O Sr. Dirceu Cardoso_-:-l'(~o sabia que V.Ex'_ia falar sobre oassunto. 
Era um livro volumÕsÕ cujo -conteúdo descrevia i atuação dele através das 
tribos indígenas e reproduzia o que ele disse: ••Morrer, sim; matar, nunca .. , 
quando enfrentava os índios nesses ínvios sertões por onde andava. 

O SR. JORGE KALUME- Esse é um dos grandes méritos do sertanis
ta ... 
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O Sr. Dirceu Cardoso - Pois não, a maior homenagem que se poderia 
prestar a Cândido Mariano Rondon, hoje presta o Ministério das Comuni
cações, no Dia das Comunicações. Conheci luga_res da Amazônia quando a 
percorri, fazendo o curso da Escola Superior de Guerra, que recebiam emis
sões de rãdio e de televisão de Cuba e não as recebiam aqui do Brasil. Rece
biam as ondas vindas das e_stações .colocadas em Cuba, _estrategicamente, 
para fazer a propaganda do seu regime na Amazônia. Eu vi_e ouvi, constatei 
isso através de depoimentos, em Tabatinga e em outras cidades de cujos no
mes não me recordo. 

O SR. JORGE KALUME- Também dou o meu testemunho. Ases-
tações brasileiras eram inaudíveis~ .. 

O Sr. Dirceu Cardoso ~ B isso mesmo.· 

o·sR_ JORGE KALUME- Exatamente por isso preferiram ouvir as 
estações dos países vizinhos ... 

O Sr. Dirceu Cardoso --Então, Cuba entrava na área Amazônica éom 
estações poderosas de rãdio e nós nã0.alcauç4vamo~ __ aqu~la ªrea._ 

O SR. JORGE KALUME- !\:las hoje não ocorre mais isso. Agora, é o 
contrArio; lã é que nos estão ouvindo e nos ve_ndo. 

O Sr. Dirceu Cardoso -O que eu ia falar, V. Ex• disse ... (Risos) É exala
mente isso, a homenagem que V. Ex• estã prestando é justa, porque hoje estã 
tudo coberto com estações de râ_dio do País, do Brasil; ouvem a nossa língua, 
ouvem_ a nossa Histó_ria, o~ :,ttos do Poder ExecutivO, do Poder Legislativo, 
quando o Senado não dã número; eles também Sabem por que hão deu núme
ro, por que não se votou, isso tudo eles sabem .. : Pois bem, ant~ não sabiam. 
Ontem vimos o jogo ·de futebol lã de São Luís do Ma1 anhão irradiado para 
todo o Brasil; isso é urna era de grandeza nr:~,a. De fato, tem-noS Custado 
muito saciifíciO; limito dihheiro, agora, a aquisição de um satélite nosso que 
interligar todo o País, todas as estações rastreadoras t: transmissoras, televi.:. 
são, telefone, etc. Isso tudo é uma conquista extra,ordinária que deVemoS re
gistrar. Eu quero, também, testemunhar, eu, homem de OposíÇãO, ao Sr. Mi
nistro Haroldo de Mattos a minha satisfação, como kasileiro, j:)elo resultado 
que hoje nós encontramos no sistema de comunicações do País. É um Minis
tériõ que tem aVançado extraordinariamente e tem ConqusitaP.o uni lugar na 
admiração e no reconhecimento de todos os_ Qr_qsileitQS. 

O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado. O entusiasmo de V. Ex• 
me contagiou, nobre Senador Dirceu Cardoso, e as suas palavras estão já in
corporadas ao meu pronunciamento, pela beleza, pelo seu civismo.-

0 Sr. Dirceu Cardoso - E pela verdade. 

A SrP- Laé/ia de Alcântara - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Pois não. Ouço, com muito prazer, o apar
te da nobre colega. 

A SJ4 Laé/ia de Alcântara- Nobre Senador, em se tratando de um re
presentante do Acre, não poderia deixar passar em brancas nuvens, quando 
se fala em comunicações. Nós que vivemos lá praticamente iSolados do resto 
do País, o que seria de nós se não fosse esse serviço de telecomunicações que 
nos põe, hoje, em comunicação Com todo o mundo. Parabenizo V. Ex• por 
esse bonito discurso e por homenagear quem tanto trabalhou em prol das co
municações em nosso- País, Marechal Rondon. 

O SR. JORGE KALUME- Nobre Senadora, eu estaria frustrado se V. 
Ex• não me tivessé apai'teaao. ·poftafi:to, quero agradecer à nobre colega de 
representação por esse seu gesto b_ondos:o para comigo. 

O Sr. Bernardino Viana - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- CQm prazer, Senador. 

O Sr. Bernardino Viana- Caro Senad.or Jorge Kalume, desde 1979, que 
assisto aos pronunciamentos de V. Ex•, em homenagem ao eminente vulto de 
nossa Pátria- o Marechal Rondon. Demonstra V. Ex• que tem sempre pre
sente a ação dignificante e heróica do bravo militar, principalmente na área 
das Comunicações. Nos anos anteriores, houve-me o privilégio de participar 
de seus pronunciamentos, mediante apartes que V. Ex~ gentilmente me conce
de. Hoje, volto a me congratular com V. Ex• e associar-me às homenagens 
que, ora, peço-lhe estenda ao Senhor Ministro_Haroldo Corrêa de Matos, das 
Comunicações, à sua eficiente equipe de trabalho e às gloriosas Forças Arma
das. 

O SR. JORGE KALUME - Muito obrigado a V. Ex• pelo aparte. 
OSTOiilais do dia 4 registraram notícias das mais lisonjeiras relacionadas 

com a compra de satélites doméstícõs, Os qUais, dentro de trinta meses, esta
rão em órbita. E o ~rasil, para gáudio de todos nós, mais rápid~_ do qll:e ima
ginávamos; jâ ·se- situa eiffre os· maiores- no tefteno das telecoinunicações, 
graças aos nossos governantes, sempre preocupados em integrar- a-Pátria bra-

sileira. No Governo do Presidente João Figueiredo, o setor mereceu especial 
cuidado, através do seu zeloSo Ministro Haroldo de Mattos. que, assim resu
miu a filosofia do seu trabalho à frente do_ Ministério: .. Unindo pesso_as eco
munidades para qlle-melhOi- se afirme e hi:trrrionize o dese_nvolvi"mento econô~ 
mico e social''. 
__ _ Das mais J~s~~~; Pois, as homenagens que o Brasil, através do glorioso 
exército brasileiro, presta ao Patrono das Comunicações- o bravo Marechal 
Cândido M_ariano Qa Silva Rondon, .. o içl.eal feito homell)", mantendo-_o nas 
i1oss~_s lemb~ança_s e pereniza~~<?.Os seus ~~itO_s in_igualãv~is. NascídQ_nQdia.S 
<iemãiocto Í86.:5;ialeceu em 19 dej'aneirõ êleT958.-Más se mantém vivo pela 
suã marcante e lnesquCdvei Púsonaiidade~ ITiuitO bem définida numa frase de 
~ffi- de seus_ amigos·: 

. . ·~~ã_o hã_ n~da írr~_vogável na vida senão a morte; os vivos s_ão 
sempre, e cada vez mais, governados pelos mortos." 

Rondon, o Senado- da República do vosso País, agradecido, vos evoca e 
rende o preito da mais profunda e imorredoura saudade! (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Encerrado o período destinado 
ao Expediente, a Mesa consulta os Srs. Benadores sobre a possibilidade de 
atender aos Senadores que pleiteiam ·alguns minutos para breves comuni
ca~ões. 

Os Srs. Senadores. que aprovam a prorrogação da Hora do Expediente 
por 15 minutos, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovada. 
O Sr. Aderbal Jurema - Sr. Presidente, peço· verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)...:_· V. Ex• serâ atendido. Vamos 
proceder à verificação. 

Sis. Si!midores, queiram, por favor, ocupar os seus lugares. 

O Sr. Humberto Lucena-- :Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Pela ordem, tem a palavra o 
nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Pela ordem)- Eu lembraria a V, Ex• 
que, para obter prorrogação, basta a presença de ll Srs. Senadores em ple
Jlârio, de, acordo com o_ Regimento. 

O SR. 'PRESIDENTE (Cunha Lima) - Na verdade, hâ em plenârio 
ni3is de 11 Senadores; então, é evidente esta presença e podei-eniôs contínuãr 
a sessão. 

O SR. JOSt: LINS (Pela ordem)- Sr. Presidente, eu go,taria de um es
ciarecime~to: V. Ex• consultou o Plenário se Concordaria com a prorrogação 
do prazo do ExpedieD.te por 15 minutos. Agora, a questão é: essa pergunta 
~~pende de vot~ção? 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A consulta ao Plenârio depende 
de votação. 

O Sr. José Lins- O pedido de verificaçãO de quorum foi quanto a quê? 
Quanto à votãção? 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Quanto à prorrogação do Expe
diente por 15 mirii.Itos. 

O Sr. José Lins- Mas foi pedido de verificação de quorum, com relação 
a quê? 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Com relação à votação a que se 
procedeu. - - - · 

O Sr. José Lins - A votação não se tinha realizado ainda. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Eu colpquei em votação. Foi 
aprovado, porque a maioria permiiileceu sentada. Naturalmente, foi aprova
da ã prõrrõgação:·o nObre Senador Aderbal Jurema solicitou verificação de 
votação. · 

O Sr. José Liiú- A questão é Sr, Presidente, esclarecer se a prorrogação 
-depende apenas da maioria simples ou absoluta. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)~ A Presidência, reconsiderando o 
que disse anteriormente, enteiide da seguinte maneira: o nobre Senador Ader

- bal Jurema não pediu verificação pãfã a Coil.timiãÇão da sessão. Pediu verifi
cação quanto à votação a que se procedeu. Neste caso, S. Ex~ terá que ser 
atendido e vamos proceder à votação individual. 

Solicito que os Srs. Senadores_ o_c_upem os seus lugares. 
O que estã em jogo é timã votação, não é con~íntiidade da sessão. E se há 

oU riãO quorum pará uma- vótação. (Pausa.) 
Para a continuação da sessão são necessários 11 Senadores. Mas o que S. 

Ex~ acabou de pedir foi a verificação sobre uma votação que acabou de ser 
- op-erada aqui no Senado. 
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O Sr. Evandro Carreira- Para saber se há .ll &:nadares em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Para saber se há II Senadores, 
não. Se foi aprovado ou não com o quorum necessário à votação a que se pro
cedeu há pouco. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Os Srs. Senadores que concor
dam com a prorrogação do Expediente por 15 minutos, votam s1m. 

Os Srs. Senadores podem votar. 

(Procede-se à votação} 

VOTAM ''SIM" OS SRS. SENADORES: 

Alberto Silva 
Almir Pinto 
Benedito Canelas 
Evandro Carreira 
Dirceu Cardoso 
Humberto Lucena 
Jorge Kalume 
Laélia de Alcântara 
Mauro Benevides 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema 
Amaral Peixoto 
Bern-ardino Viana 
Henrique Santillo 
João Calmon 
José Lins 
Leite Chaves 
Moacyr Dalla 

ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

Aloysio Chaves 
Lenoir Vargas 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Vai-se proceder à apuração. 
(Pausa.) 

Votaram SIM, 9 Senadores e NÃO, 8; houve2 abstenções. Total: 19 vo
tos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Aprovado, Sr. Presidente! 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Aprovado, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A maioria dos presentes não vo
tou. 

Fizemos uma votação para a qual não eram necessârios_somente 11 Se
nadores, mas uma votação que precisa de quorum para deliberação. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem. 

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

O SR. HUMBERTO LUCENA - (Para uma questão de ordem. Sem 
revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vou ler para V. Ex'", Sr. Presidente, o artigo 238, item II, do Regimento 
Interno, que diz: 

"II- dependentes de votação com a presença, no mínimo, de 
11 (onze) Senadores: 

b) de prorrogação do tempo da sessão." 

Então, bastam 11 Senadores presentes; a maioria de 11 prorroga a ses
são. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Nobre Senador Humberto Lu
cena, aí trata-se de prorrogação de sessão. No nosso caso, for prorrogação do 
expediente. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas, se com II se pode prorrogar 
toda a sessão, quanto mais o Expediente. f: uma questão de interpretação, 
nobre Presidente. Evidentemente, quem pode o mais, pode o menos. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Nobre Senador, eu me rendo 
aos seus argumentos. Considero prorrogado o E:tpediente por 15 minutos. 

Solicito aos Srs. Senadores que utilizem o mínimo de tempo, porqtie ·são 
quatro Srs. Senadores que irão fazer uso da palavra. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Piilto. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -A Mesa associa-se à homena-
gem que V. Ex' presta e atende à solicitação contida no seu pronunciamento. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Fernando Freire. (Pausa.) 
S. Ex' não esta presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria. (Pausa.) 
S. Ex.' declina da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma comu-

nicação. , 
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do 

orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Segunda-feira última, no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, 

assistimos ao sepultamento do Dr. Jurandir Pires Ferreira, ex-Deputado Fe
deral por várias legislatura.s na antiga- Câmara do Rio de Janeiro; professor 
catedrático da antiga Escola Politécnica do Rio de Janeiro, de vãrias cadeiras, 
Diretor da Sociedade Brasileira de Geografia, e por duas vezes também dire
tor do IBGE, ao tempo do Governo de Juscelino Kubitschek. 

Trata-se, Sr. Presidente, do filho de um ex-Senador, Joaquim Pires Fer
reira, do Piauí, e pai do Deputado Dirno Pires Ferreira, que representou, por 
três ou quatro legislaturas, o Estado do Piauí, na Câmara Federal. 

Jurandir Pires Ferreira, Sr. Presidente, foi Diretor da Central do Brasil, 
um grande administrO:do-r, -um grande Diretor da Central do Brasil. Hoje, 
iiii*os- ferroviários que se aposentaram naquela ferrovia devem-no à legis
lação-ciue Jurandir Pires Ferreira deixou nã inti!?;a Estrada de Ferro Central 
do Brasil. Portanto, merece esta nossa homenagem a figura desse grande ex
Diretor dessa nossa principal ferrovia. 

Foi, como disse, catedrático de Resistência dos Materiais na antiga Es
cola Politécnica. E ali, Sr. Presidente, teve a rara felicidade de desempenhar 
igual missão em outras cadeiras; quero cref que em seis ou olto cadeiras, ele 
foi professor catedrático substituto, o que revela a versatilidade do seu talen
to, da sua inteligência e da sua cultura. 

O Sr. A.Jberto_Silva- Sei que não é regimental, Sr. Presidente, mas em se 
tratando da pessoa do ex-Deputado Jurandir Pires Ferreira, eu gostaria de, 
neste instante, congratular-me com o nobre Senador Dirceu Cardoso pelo 
oportuno pronunciamento -que faz a respeito desse grande brasileiro. Convi
vj, na Central do Brasil, com aquele grande engenheiro brasileiro e quero di
zer que, realmente, não só o Brasil, talvez a engenharia mundial, perdeu um 
dos seus maiores expoentes, como bem disse agora o nobre Senador Dirceu 
Cardoso. Como companheiro __ do seu filho, Deputado Dirno Pires Ferreira, 
eleito pelo Piauí em quatro legislaturas, e pelo muito que Jurandir fez pelo 
Brasil e, particularmente, pelo PfaUí, quero associar-me a-v. Ex' pelo pronun
ciamento que faz nesta tarde a respeito do desaparecimento do ilustre brasi
leiro. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, matemático de alta ex
pressão, participou, inclusive, de cálculos da bomba atômica. Eu, que gozei 
da intimidade desses estudos, presto esta homenagem, aqui no Senado daRe
pública, depois de havê-la prestado no cemitério, quando o seu corpo baixava 
à sepultura, homenagem que o Senado Federal deve a esse grande legislador, 
a esse grande diretor de estrada de ferro, a esse grande professor, catedrático 
de uma cadeira e que lecionou também até cinco ou oito cadeiras outras, Sr. 
Presidente, dada a versatilidade do seu talento e da sua inteligência. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não. 
O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador Dirceu Cardoso, surpreendi

do com a notícia do falecimento do grande brasileiro Jurandir Pires Ferreira, 
sem dúvida uma personalidade fulgurante, eu diria que uma cultura enciclo
pédica, de um talento incomensurâvel, homem que silenciava um auditório 
quando falava, pela sua palavra de fogo, brilhante, de uma agilidade mental 
fora do comum. Jurandir Pires Ferreira, ex-Diretor de Estrada de Ferro, pro
fessor universitário dOs mais comp~tentes, ex-P~esidente do Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estatística, a quem deu muito e muito de Sua vida -e sou 
testemunha da sua atuação naquele órgão, ao tempo do Governo Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. A ele Q.Ós devemos, realmente, nobre Senador, todas 
as homenagens e, inclusive, também ao ~eputado federal que ele foi. 

Por isso, ao terminar as minhas palavras, pediria a V. Ex• que não ficásse 
apenas neste pronunciamento, mas que encaminhasse à Mesa um requeri
mento a que ele tem direito pelo Regimento, para que possamos inserir na 
nossa Ata um voto de pesar pela sua morte. E que se transmita, através da 
Mesa do Senado, à sua familia e ao Governo do Estado do Piauí, as condo
lências do Senado Federal. (Muito bem!) 

O SR. DIRCEU CARDOSO - O aparte de V. Ex• veio ao encontro do 
meu desejo. Eu ia terminar o meu pronunciamento ... 
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O Sr. Bernardino Viana- V._Ex• permite um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Só um momento, nobre Senador ejâ lhe 
darei o aparte. 

Sr. Presidente, eu ia terminar o meti -pfotlrin-ctamento, pedindo exala
mente essas providências à Mesa, porque se trata do desaparecimento de um 
grande brasileiro, de um grande engenheiro, de um grande matemático, de 
um grande político, de um grande diretor de Estrada de Ferro, de um grande 
diretor do I BGE e de um grande diretor da Sociedade Brasileira de Geogra
fia. 

Tem V. Ex~. Senador Bernardino Viana, o aparte. 

O Sr. Bernardino Viana - Quero associãr-=rfi.eâs· pãlavras generosas de 
V. Ex• e também do Líder do PM DB que, inclusive, sugeriu que V. Ex~ fizesse 
requerimento para que se incluísse nos Anais um voto de pesar extensivo à 
familia de Jurandir Pires Ferreira. Ele foi um grande filho do nosso Estado e 
que gozou de prestígiu, realmente, pelo seu saber, pelos servicos relevantes 
que prestou ao nosso Pais e, também, pela sua condula exemplar. Neste ins
tante. quero, em meu nome, em nome do meu Estado e em nome do PDS, 
associar-me ao discurso de V c Ex~ 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não, 

O Sr. Roberro Sarurnino- Sinto-me obrigado por um dever de justiça, 
ao tomar ainda mais o e_scasso tempo de V, Ex•, mas tambéni para- deixar 
aqui a minha homenagem, para associar-me à justf_ssjma homenagem q_ue V. 
Ex• presta à memória de Jurandir Pires Ferreira. meu professor na Escola 
Nacional de Engenharia. inesquecível e admirável. professor, com todas as 
qualidades de homem público, que jã foram ressaltadas por outros apartean
tes, Deputado Federal1 polítlco da maior expressão. Diretor do IBGE, Dire
tordo Departamento de_ Estrada de Ferro, enfim-: um homem público da mais 
alta categoria, da mais alta extirpe que esta Nação jâ teve. E a homenagem 
que V. Ex• presta éjustíssínia e eu não podefía deixãr faltar aqui o meu apOio, 
a expressão do meu voto de pesar por essa grande perda para o meu Estado e 
para esta nossa Nação, que V. Ex.• lembrou muito bem. Notícia que, confes
so, só tive agora, neste momento, através do pronunciamento de V. Ex•, que 
me deixa consternado e me obriga a tomar aírtda mais o tempo-de V. Ex• para 
registrar, també-m, a minha homenagem e o meu voto de pesar. 

O Sr. Hugo Ramos - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO -J'ois não. 

O Sr. Hugo Ramos - Apenas para incluir a homenagem de Santa Cata
rinã a este grande cidadão, a este grande homem públiCO que foi Jurandir Pi
res Ferreira, e acrescentar naquele relacionamento que V .. Ex~_ fez das suas 
grandiosidades, a grandeza do seu coracão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Muito bem! 
Sr. Presidente, diante das manifestações quase que mais rePresentativas 

do Senado Federal, creio que a minha palavra é até desn~ces~ãria, porque to~ 
dos reconhecem o grande valor deste vulto que o ~rasil Perdeu.-

Concluo, Sr. Presidente. ~ 
CDmo Presidente do IBGE,- pUbliCoU a fal1}9s_a e cél_eQJ;'ç _Si_blioteca .dos 

Municípios, em qtie-fodos os municípios brasileiros estão conipendiados em 
volumes que hoje são compulsados, forçosamente, por todos aqueles que 
querem e desejam-conhecer fatos da nossa hinterlândia. Ainda, como Presi
dente da Sociedade Brasile"ira de Geograííá, -pubHcou mapas de grande ex
pressão na vida cultural do Brasil; ele que representou na Câmara o Estado 
do Piauí, de onde é originârio, representoú, também, o antigo Distrito Fede
ral, o Rio de Janeiro, na antíga Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, tributo, pois, através das palavraS de todos que aqui se 
manifestaram a homenagem, que prestei pessOalmente nó seu sepultamento e 
presto aqui, a esta figura de grande brasileiro, de grande piauiense, de grande 
engenheiro, de grande diretor, de grande políticO; de grande matemãtico, ·este 
homem que dedicou toda a sua vida, servindO somente ao povo e ao BrasiL 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Sobre a mesa, requerimento do 
nobre Senador Dirceu Cardoso, que serã lido pelo Sr. 111-Secretãrio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 76, DE 1982 

Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do ex-deputado federal 
Jurandir Pires Ferreira: 

a) inserção -em ata de um voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à família e ao Estado. 
Sala das Sessõ_es, 6 de maio de 1982. - Dirceu Cardoso - Humberto 

Lucena. 

O SR, PRESIDENTE (Cunha Lima) - Este requerimento depende de 
votação, que será feita neste instante. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa . ./ 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a Mesa se associa e se integra à consideração 

de pesar e farâ cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Lins, para uma comunicação. 

O SR. JOSE UNS PRONL'.'I/CIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PCB/.ICADO 
POSTERIORMENTE 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - A Presidência convoca sessão 
exrraordinária a realizar--se hoje, às dezoito horas e trinta minutos destinada à 
apreciação dos Projetos de Decreto le_gislativo n"s 26 e :n. de 198!. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES. 

Eunice Michiles- Evandro Carreira- Raimundo Parente- AI..oysio 
Chaves- Gabfiet Hermes- José Uns- Aderbal Jurema- Nilo Coelho 
- Gilvan Rocha - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Amaral 
Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Amaral Furlan -
Gastão Müller- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Está finda a Hora do 
Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1'1-Secretário. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 77, DE 1982 

Nos termos do_ art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro 
inversão da Ordem do Dia~ a fim de que a matéria Constante do item n~? 17 
seja submetida ao Plenário em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1982.- José Lins- Humberto Lucena. 

O SR, PRESIDENTE (Cunha Lima) - O requerimento que acaba de 
ser lido exige votacão imediata. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Para encaminhar, concedo a 
palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr-.- PrCsideOie~-C}Uem é o signatário dÕ reqúefi~erlto, por 
obséquio? 

O SR, PRESIDENTE (Cunha Lima)- É o nobre Senador José Lins. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - O nobre Líder do Governo submete à 
Casa requerimento de inversão da pauta. I?eseja que o Projeto de Rçsolução 
n9 243, que figura em- i 7" lugar na Pauta de nossos trabalhos, seja colocado 
em pdmeiro lugar na Ordem do Dia dos nossos trabalhos. 

Sr. Presi~ente, sempre tenho sido contrário a esta inversão. Mas, trata-se 
de um projeto que já-foi considerado pela Bancada do_meu Partido, e que 
teria absoluta prioridade no estudo e na votação aqui em plenário. Trata-se 
do empréstimo ao Rio Grande do Sul, para que, com esse dinheiro, ali se 
reaparelhe o Corpo de Bombeiros da Cidade de Porto Alegre, com 
atendimento a todas as cidades do Estado. Como, Sr. Presidente, é um 
projeto de absoluta prioridade, cou concordar, eu não estou falando em 
nome da Bancada, estou falando em meu nome. Não vou combater essa 
Inversão. Vou votar favoravelmente, Sr. Presidente, porque se trata-de um 
assunto de absoluta prioridade, qual seja, reaparelhar um sistema que tanto 
serviço presta ao povo das nossas cidades, que é o corpo de bombeiros. 

Então, nesse sentido, vou votar favoravelmente, pela primeira vez aqui, à 
inversão da pauta; um projeto que estã no 17'1 lugar vai figurar no 1" lugar em 
prioridade, segundo o requerimento do nobre Líder do Governo. Pela 
Primeira vez iSso ocorre, -mas quero registrar que vamos continuar 
combatendo esses empréstimos, reconhecendo _a absoluta prioridade que tem 
o empréstimo ao Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, como também 
a nossa Bancada reconheceu a absoluta _prioridade para o Corpo de 
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Bombeiros do antigo Distrito Federal ou Cidade do Rio de Janeiro, pelos 
mesmos motivos. 

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

O SR. PRESIDE:"<TE (Cunha Lima) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permanecam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação, em primeiro lugar, do 

item n'~' 17. 

D1s,,:ussào, em turno único. _do_Projeto de ~esolução n9 243_. de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como_conclusão de 
seu Parecer n'~' 1.382. de 1981), que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul a elevar em ÇrS 2.505.952.900,00 (doi> 
hi1hões. qumhent0s e dnco milhões, novecentos e cinqüenta.e dois 
mil e novecentos cruzeiros) o montante de_ sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECER .. >oh n• 1.383, de 198 I, da Comissão 
- d(• Cmwituiçiio e Justiça, pela constitucionalidade e 

JUndicidade. 

Em di..,cussào o projeto. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Carcj.oso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para dis.:utir. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul pede ao Senado a elevação 
de s11a dívida consolidada para Cr$ 2.505.952.900,00, a fim de,_com este di· 
nheiro. com e..c;ta verba. com estes recursos, fazer o reaparelhamento da P_o!i
cia Civil da Secretaria_de Segurança Pública, da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros. da região metropOlitana, e de unidades do Córpo de Bombeiros, 
em diversos municípios do interior daquele Estado. 

Sr. Presidente. o empréstimo, portanto, é para o reaparelhamento do 
Corpo de Bombeiros; também para a Polícia Civil~ a qual está também sem 
armas e tem que comprar armas, uniformes pessoais, solicitando seiscentos 
milhões, para o reaparelhamento da Secretaria de Segurança Pública- ad
ministração superior- trezentos e oitenta e dois milhões~ a Eolícia Milit~r. 
também sem viaturas. requer trezentos e noventa e quatro milhões; o Corpo 
de Bombeiros da região, qu~nhentos e sessenta_ ~três~~- para os Corpos de 
Bombeiros de diversos municípios do interior, quinhentos e sessenta e três 
mil, oitocentos e trinta e cinco. Quase a mesrria coisa, com diferença de Seis 
mil cruzeiros-apenas um do outro; quer dizer, para o Corpo de Bombeiros, 
Sr. Presidente, um milhão e duzentos mil. O resto é para a Polícia-Civil, para 
a Polícia Militar e o reaparelhamento da Segurança Pública. 

Tenho dúvida, Sr. Presidente, de que esse dinheiro possa ser obtido_ atra
vés do FAS, para a Polícia, Corpo de Bombeiros e Segurança Pública. O FAS 
tem uma destinação própria e específica. Não sei se esse- i:'eãparelhamento to
do, se todo ese sistema de Polícia Civil, Polícia Militar, AdministraÇão Supe
rior e Corpo de Bombeiros, se enquadra nas exigências do FAS. 

Temos aqui, Sr. Presidente, exatamente todos os_ regulamentos que pos
sibilitam auxílios às Prefeituras e aos Estados. Temos_aqui a CEF (Caixa Eco
nômica Federal); temos o CURA (Comunidade Urb_ana para Recuperação 
Acelerada), o PROFJLURB (Programa de Financiamento de Lotes Urba
nos) e temos o FAS. 

Eu tinha assumido um compromisso na minha Bancada, Sr. Presidente e 
até há pouco, por solicitação minha, a Bancada tomou_conhecimento deste 
empréstimo ao Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Tratava a Banca
da do auxílio ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro quando eu disse que 
entre as duas entidades que seriam baneficiadas, o CorpO de Bombeiros do 
Rio de Janeiro, e o Corpo+-de Bombeiros do Rio Granüe do Sul, um, o do Rio 
de Janeiro, com empréstimo externo no valor de vinte-bilhões de dólares, e o 
do Rio Grande do Sul com um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros, o do 
Rio Grande do Sul atenderia mais às circunstânciaª_ porque- era um projeto 
interno. 

Vejo aqui, Sr. Presidente, que além do Corpo -de Bombeiros do Rio 
Grande do Sul acompanha um molho que nós temos que engolir, os -que irão 
votar a favor. 1: o reaparelhamento da Polícia Civil, da Polícia Militar, e da 
estrutura superior da Secretaria de Segurança. Quer dizer, o Corpo de Bom
beiros vem lã atrás. Os outros estão a exigir a metade do empréstinio: um bi
lhão e duzentos milhões, sendo que o Corpo de Bombeiros, um bilhão e du
zentos milhões, e as outras unidades que serão beneficiadas com um bilhão e 
trezentos milhões. O molho vai ficar mais caro do que o objeto pdricipal do 
pedido de empréstimo. 

Sr. Presidente, tenho me manifestado aqui contrárío a todos os emprésti
mos, não por vaidade porque não a teria nenhuma, não por disciplina parti
dária, porque o meu Partido o_ra está a favor. ora ~tã contra, pendula entre 

as duas posições. Numa hora está contra, ferradamente; outra hora está fer
radamente a favor. Outra hora, vira a favor novamente e assim por diante. 
Está virando muito do avesso e do direito. Devo dizer a V. Ex• que no Rio 
Grande, através do seu Governador e de outras pessoas ligadas ao Governo~ 
temos recebido severas críticas e, principalmente, nós temos recebido críticas 
ãsperas, duras, a respeito deste nosso posicionamento em face desses emprés
timos. 

Sr. Presidente, acho que o Senado não pode mais dividir essa propo
siçàor O pedido de empréstimo é um. Podemos ou negar ou votar a favor do 
todo; não podert:~-os só dar urna parcela a _um deles e negar a dos outros. Não 
t~mos essa competência e nem nos fita bem fazer isso. 

Assim, Sr. Presidente, achamos qÚe fiéi~ ao nosso compromi!':'SO- e aqui 
mais uma v.ez se restabelece u_m ço~portamento ao qual devemos estar ati
nentes- não deVemos tomar qualquer compromisso em nossa vida pública 
sem que conheçamos todas as conseqUências depois do estudo porfiado de 
-todo aquele mecanismo que traz o projeto. Eu me comprometi com o Corpo 
de Bombeims. Agora. vou valar para a Polícia Civil, a Polícia MiHtar e a Se
..:retaria de Segurança Pública. 

O Sr .. \.-foacyr Da/la- V. Ex~ me permite um aparte, nobre Senador Dir
ceu Cardoso'? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois não. 

O Sr. Moacyr Da/la- Nobre Senador, V. Ex• fala da sua disposiç-ão de 
aprovar este projeto. Fu o louvo e quero congratular~me com V. Ex• Quando 
Y. Ex-?- fala em Corpo de Bombeiros, peço vênia a V. Ex• para introduzir no 
seu pronunciamento uma nctícia realmente alvissareira par~ mim, para V. 
Ex•, enfim, para nós do Espírito Santo. É que no fim da semana passada o Sr, 
Governador do Estado. o nosso Governador Eurico Rezende, em minha ci
dade de C o latina~ com o Prefeito Devacir Zachê e na cidade de Linhare.c;, com 
o Prefeito Luiz Durão, inaugurou duas unidades do Corpo de Bombeiros na
quelas localidades, causando ~m. benefício incalculável, transmitindo urna 
tranqUilidade festejada por toda a população. As notícias que tenho é de que 
nO ato de inauguração-na cidade de Colatina houve uma verdadÇ!ira consa
gração, com a euforia, a alegria estampada em cada um dos presentes. Então, 
V. Ex', como representante do Esp[rito Santo, hoje, abre uma exceçào a fim 
de apoiar um pedido de empréstimo para reequipamento do Corpo de Bom
beiros do Rio Grande do Sul e é de se registrar também a satisfação dos capi
xabas com o acontecimento que ocorreu nas cidades de Colatina e de Lin_ha
res cori,-a adoção, pelO Governador do Estado, do serviço do Corpo de Bom
beiros. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Agradeço o aparte de V. Ex•, que traz a 
notícia alvissareira, como disse, da inauguração desses dois serviços feitos 
com recursos próprios do Esfado; 

O _Sr. Roberto Saturntno. - Permite V. Ex• '!lm aparte_? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não. 

O Sr. Roberto Saturnino- O projeto em pauta, que V. Ex• discute, real
mente é merecedor do nosso apoio. A posição de V. Ex• creio que deve ser 
compartilhada por todos aqui, de vez que se trata de urna atividade cuja 
atenção deve merecer, de nossa parte, todo o nosso apoio. Eu só gostaria de 
ressaltar a difii'eilça-erifre-esse -caso do Rio_ Grande do Sul e do Rio de Janei
ro. O Ri_o Grande do Sui está encomendado todo o seu equipamento à indús
tria nacional, fabricante desses equipamentos que é, por sinal, a última sobre
vivente de um conjunto de quatro empresas que, por falta de encomendas, 
acabaram indo ao insucesso. Entretanto, esta empresa do Rio Grande do Sul 
atende, perfeitamente, às necessidades brasileiras e, pela notfcia que tenho, 
essa questão de reaparelhamento do Corpo de Bombeiros está sendo objeto 
d<=: váríõs gOvernos de ~~lado e muitos deles forall?- procurados por esses 
agenteS-e representantes de compa-nhias estrangeiras-para vender equipamen
tos sofisticados, de especifiCação desnecessária para a riossa realidade e rejei
taram esse ~agenciamento. f: o caso do Estado de São Paulo que chegou a co
gitar de uma operação de importação de 30 milhões_de dólares. Depois, pesa
dOs os prós e os contras da operação, o Estado de Sãó Paulo resolveu também 
se rt!equipar com comPrasjurito à empresa nacional. O Estado de Santa Cata
rina, a mesma c~isa; o Estado do Espírito Santo, pela notícia que nos dâ ago
ra o Senador Moacyr Palia, a mesma coisa; O Estado do Rio Grande do Sul, 
da mesma forma. A indagação que fica no-:ar é por que razão s6 o Rio de Ja
neiro resolveu importar esses equipamentOs Caríssimos, com especicações in
teiramente fora da nossa realidade, como tive oportunidade de manifestar 
aqui, há alguns dias, e sem que nenhuma explicação seja dada, porque esse 
tipo de e_quipamento até terá enormes dificuldades de operar, na cidade do 
Rio de Janeiro, devido às condições de largura das ruas, devido às condições 
de pressão da ãgua nos hidrantes, enfim, urna série de elementos que levantei 
jã, num-a outra oportunidade, e pretendo levantar, novamente, quando entrar 
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em pauta o projeto do Rio de Janeiro. Mas, esse do Rio Grande do Sul não; é 
um projeto realmente de características nacionais, bem formulado de acordo 
com a realidade do País, de acordo com a realidade difícil que estamos en
frentando no tocante ao balanço de pagamentos, enfim, é um projeto que me
rece o nosso apoio, razão pela qual compartilho com V. Ex• da opinião favo
rã vel ao projeto em tela. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Agradeço o aparte do nobre Senador e 
o Senado jã ouviu V. Ex•, quando estabeleceu uma comparação entre o proje-
to que vai atender o Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro e o projeto que 
ora atende o Corpo de Bombeiro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 

Mas, a minha posição ê com relação não só ao Corpo de Bombeiros, 
porque foi por minha iniciativa que- a Bancada tomou conhecimento desse 
empréstíiiiO, também, porque discutia-se, então, o projeto de empréstimo ao 
Rio de Janeiro. Então, eu disse: se a Bancada for favorável ao Rio de Janeiro, 
com muito mais razãO, devia ser favorável ao projeto de empréstimo ao Cor
po de Bombeiros do Rio Grande do Sul. 

Mas, vejo, aqui, que não é só ao Corpo de Bombeiros; vem um molho 
que é o dobro do empréstimo. O molho é para a Polícia Civil, para a Polícia 
Militar e o aparelhamento da Secretaria de Segurança, que são órgãos dife
rentes do Corpo de Bombeiros. Com relação ao Corpo de Bombeiros, devo 
dizer que tenho boa vontade, assim como todo brasileiro deve ter. Sou um 
homem que, hoje, não assisto à passagem de um carro do Corpo de Bombei
ros, no cumprimento de sua missão, sem me arrepiar, poi:'que vejo que é um 
cumprimento de dever dos mais humanitãrios, dos mais exigentes. 

Assim, Sr. Presidente, sou favorável ao empréstimo ao Corpo de Bom
beiros. Mas, à Polícia Civil, à Polícia Militar e à Secretaria de Segurança, não 
sou, não. Não sou; e ao dobro do empréstimo, também não. Um milhão e du
zentos mil para o Corpo de Bombeiros e um mHhão e trezentos mil para os 
outros, quer dizer, engaruparam, no carro do Corpo de Bombeiros, a Polícia 
CiVil, a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança. 

A Caixa Econômica Federal é a entidade emprestadora, através do Fun
do de Assistência ao Desenvolvimento Social, destinado ao reaparelhamento 
da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros. Quando pedem, pedem para o Corpo de Bombeiros, 
porque sabem que todos nós somos favoráveis ãO Corpo de Bombeiros, e não 
somente eu, todos nós. Mas, vem o pedido de empréstimo ao Corpo de Bom
beiros, e vem mais esse complemento. O etc., Sr. Senadores, é que é duro de 
engolir. 

O Sr. Evandro Carreira - V. Ext- permite um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não. 
O Sr. Evandro Carreira --Nobre Senador Dirceu Cardoso, V. Ex• tem 

toda a razão. Nessa lingada, estão passando gato por lebre. Isso é mais um 
artifício, é mais um estratagema, um truque p-a-ra passar gato por lebre. Quer 
dizer, nós vamos favorecer o aparelhamento de uma Polícia Militar, uma 
Polícia Civil, para espancar estudantes, trabalhadores, quando o problema 
não é esse. O problema não é aumentar a parafernãlia de repressão. O 
problema brasileiro não estã nisso; está em dar condições ao trabalhador 
para sobrevivência. Essa dinheirama toda poderia ser alocada no sentido de 
aumentar o mercado de emprego. Concordo com V. Ex• sobre o Corpo de 
Bombeiros, que estã certo. Se possível, nós transformaríamos todas as 
polícias militares em bombeiros. ~ o que precisamos ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Para apagar os incêndios que vêm aí. 

O Sr. Evandro Carreira - ... para apagar os incêndios, para ajudar o 
agricultor e o trabalhador a saírem da fossa. Agora, quanto a fornecer essa 
dinheirama toda para comprar escudo à prova de bala, capacete à prova de 
bala, aparelhos elétricos para dar choque, isso aí, nobre Senador, 
convenhamos, eu acho que V. Ex•, depois de uma ação nobilitante, depois de 
toda urna via crucis de quase dois anos lutando contra isso, ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Mais de dois anos; três anos. 

O Sr. Evandro Carreira- ... mais de dois anos, Ceder, agora, quando se 
quer passar, nessa lingada, gato por lebre, acho que V. Ex• deveria continuar 
no seu ponto de vista e na sua posição, quando não se concebe; são dois 
bilhões e quinhentos. Se esse dinheiro fosse todo alocado para o Corpo de 
Bombeiros, óiimo. Mas, não. Talvez vá lhe caber apenas uma ponta de lenço. 
O resto vai ser para comprar escudo e para preparar a Polícül Militar para 
espancar estudante e trabalhador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sou favorâvel ao empréstimo, mas vou 
votar contra. Agora, voto contra, porque não é só o Corpo de Bombeiros; são 
outras coisas mais. -

Então, Sr. Presidente, sou contra por isso: dois milhões e quinhentos mil 
tem uma carga inflacionária considerãvel. Se não,, negar-se-ia a minha 

campanha aqui. Tenho que me insurgir contra tudo isso, pode ser um 
·empréstimo para cOnstruir uma igreja, uma casa de saúde, mas, o que vou 
fazer? Sou contra. Princípio é isto, Sr. Presidente! 

Hoje, o meu Líder recebeu uma carta de um prefeito reclamando que eu 
fiz uma afirmaçao graciosa. Mas, ele vai ver a resposta que darei a ele porque 
ainda tem outras coisas. Inclusive, o jornal de sua propriedade critica até a 
ação do_ Senado com os biônicos. até os biônicos esse Jornal critica. Os 
biônicos é que esÚo"dificultando os empréstimos aos municípios. É um jornal 
de Rio Claro, no Estado de São Paulo. A Câmara também se manifesta. Até 
certldão de condenação pela Justiça respondeu o prefeito. 

Assirri, Sr. Presidente, sou contra, não posso ser favorãvel de maneira 
nenhuma. Ao Corpo de Bombeiros, isoladamente, seria favorável, mas, como 
vem com todo esse molho ... isso é um trem da alegria. Vem o trem do Corpo 
de Bombeiros à frente e, atrãs, a Polícia Militar, Secretaria etc. 

Eu sou contra, V. Ex• também, Senador Evandro Carreira? 

O Sr. Evandro Carreira - Também! 

O SR. DIRCEU CARDOSO - E vai requerer, então ... 

O Sr. Evandro Carreira - Vou requerer a verificação de quorum. 

O Sr. Hugo Ramos - Também eu vou requerer a verificação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- O nobre Senador do PP, Sr. Presidente, 
vai requerer a verificação de quorum e também o Senador do PTB. 

-Assim, Sr. Presidente, sou favorãvel ao Corpo de Bombeiros, mas ao 
etc., não sou. O grosso, não posso aceitar de maneira nenhuma. Julguei que 
fosse só o projeto do Corpo de Bombeiros, mas quando vi isto tudo aqui, era 
o Corpo de Bombeiros e mais uma companhia. Era o trem da alegria, Sr. 
Presidente; o Corpo de Bombeiros tem um carrinho só, os outros é que fazem 
o trem todo. A composição é mais isso, mais aquilo e mais aquilo outro. 

Assim, Sr. Presidente, vou votar contra, apesar de ser favorável ao 
Cotpo de Bombeiros, por causa dos outros pedidos. E também o ilustre Líder 
do PT que aqui, Ontem, em nome dos trabalhadores, interpelou o Sr. 
Ministro e aqUi, também, o ilustre Líder do PTB, que também vai discutir -o 
assunto e vai se manifestar. Portanto, Sr. Presidente, já não sou sozinho, jâ 
não sou mudo e só sobre a rocha de granito. 

Sr. Presidente, se tirassem o etc, eu daria o meu voto favorável, a 
companhia ê que é mã. Mas, não se pode tirar o etc., pois bem; vou votar 
contra. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Continua em discussão o 
projeto. 

O Sr. Hugo Ramos - Peço a palavra, Sr. Presidente, para discutir o 
projeto. 

O SR: PRESIDENTE~ (Passos Pôrto)- Com a palavra o nobre Senador 
Hugo Ramos, para discutir o projeto. 

O SR. HUGO RAMOS PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Continua em discussão o 
projeto. 

O Sr. Evandro Carreira - Peço a palavra para discutir o projeto, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~ Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evandro Carreira,-pára ·-discutir o projeto. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Continua em discussão. 

O Sr. Hugo Ramos - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao Senador 
Hugo Ramos; pela ordem. 

O SR. HUGO RAMOS (Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Srs. Senado~es: 

Permita-me ler o art. 66 do Regimento do Interno, que declara o 
seguinte: 

"Art. 66 Aos Líderes é lícito usar da palavra em qualquer 
fase da sessão, mesmo em curso de votação, pelo prazo de 20 (vinte) 
minutos, para declaração de natureza inadiável". 
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V. Ex", lendo o art. 67, vê que ele declara o seguinte: 

"Art. 67. O disposto no artigo anterior não se aplicarâ 
durante o tempo correspondente à Ordem do Dia em que figure 
proposição em regime de urgência, salvo para manifestação sobre 
matéria dela constante". 

Por conseqüência, a ressalva feita pelo Regimento é no sentido de a 
matéria estar em regime de urgência, se ela estiver em regime de urgência, eu 
acato plenamente a decisão da Mesa. Em não estando em regime de urgência, 
eu peço a V. Ex• que me conceda a palavra, como Líder, na forma do art. 6_6 
do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - A matéria não estâ em regime 
de urgência. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Ramos. como Líder pelo 
prazo de vinte minutos, para tratar de matéria inadiãvel. 

O SR. HUGO RAMOS PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO_ ORADOR, SERA"PUBUCADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, peço a palavra por cinco 
minutos, para uma explicação pessoal, já que fui"citadO- nõffiinalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- V. Ex• tem apalavra. para uma 
explicação pessoal. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma explicação pessoal.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

O nobre Líder do Governo fez duas declarações que _exigem- Uni 
desmentido. 

Primeiro,-disse qlie se- forem modificados_ as Resoluções n9s 62 e 93, o 
Senhor Presidente da República não precisa mandar, aqui para O Senado, 
essas mensagens de aumento ou de modificação da dívida consolidada. 

Sr. Presidente, isso ê urna barbaridade ... 
o SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- V. Ex• ~diu para falar como 

explicação pessoal. 
O SR. DIRCEU CARDOSO- Exatamente o que estou fazendo. Quero 

explicar por que estou pedindo a palavra. ~ . 
Sr. Presidente, o Regimento Interno do Senado só manda, só leg1sla, só 

estabelece regras dentro destas paredes; é um dispositivo interna corporis, 
dizem os entendidos. Só regula sobre Senãd01::es e funciot:târios_, mais nada. 

Falar as Resoluções n'?s 62 e 93 dizem que não pode mandar e rião 
manda! Ora, Sr. Presidente, é uma coisa louca que se disse aqui hoje, ago~a. 1: 
chamar até de imbecil os outros. "São os imbecis que mandam", é istO aí, 
porque diz o regulamento aqui que não pode mandar. 

Sr. Presidente, o Senhor Presidente da Repú_b!ica manda,_?_ _Sr~- MiniStro 
da Fazenda manda, o Sr. Presidente do Banco Ceritral manda. TO~os ·aqueles 
que mandam mensagens que corporificam este projeto o faiem, não por uma 
Resolução n9 62 ou 93 internas, aqui. Com esses 62 e 93, é::les engraxam o 
sapato, Sr. Presidente. 

Agora, mandam por causa disso aqui: o art. 42, § 69, da Constituição, 
que nos subjuga a todos, todos os brasileiros,_do Chu( ac:)_ Oíapoque- ~s~ 
velho chavão que conheço desde os tempos de escola - desde as praias do 
Nordeste, até Tabatinga. Pois bem, submete a todos. esta Constituição. 

O Regimento Interno ê disposição interna. Diz, por eX:eniplo~ uo 
funcionário tem que cumprimentar o Senador, o funcionãrio tem que prestar 
serviço ao Senador, o funcionário tem que abrir a porta para o Senador", 
chama-se disposição interna corporis, internamente; não legisla nem um 
palmo, nem um palmo além. 

Sr. Presidente, regula-se: não __ devem ser roubados o_bjetos aqui. Na 
segunda-feira, a Segurança deixou que fossem roubadas três _bolsas na 
Exposição. Mas isso é outra coisa, é interno. O_ q-Ue coffiaitdã -no -País, 
comanda esse brasileiro ilustre a assinar essa Mensagem, esse brasileiro 
chamado João Figueiredo a assinar essa Mensagem, chaf!la-se Constituição 
Federal. Manda o Sr. Ministro da Fazenda assinar essa_ Mensagem, chama-se 
Constituição Federal; manda o Banco Central dar esse parecer, ê a 
Constituição Federal. 

Agora, o trabalho nosso, quem comanda é o Regimento, e colocar o 62, 
o 93 acima, não- pode. Sr. Presidente, colocar o 62, o 93 acima do 44, cano 
montado, que é a carabina; colocar isso aí, não pode; não há Constituição 
alguma do mundo que reconheça que o Regimento do Senado se sobrepõe; 

nada. Os Srs. Senadores têm que chegar em casa e o porteiro tem que abrir a 
porta; isso é fora do Senado e não manda nada; é uma palavra inútil e vã, é 
um dispositivo- interna coiporiS e Cstã aCabado, Sr. Presidente. 

O nosso ilustre Senador Hugo Ramos, agora, vai ficar arrependido de ter 
me convidado para um almoço, porque estou divergindo muito dele. 
Agradeço o convite, e agradeço também o desconvite daqui para diante; não 
tem íinportância~ estou acostUmado: Q-uando entrei ãqui trnha tantas caras 
alegres, hoje tem tantas caras com raiva de mim, Vontade de vir ao gó-gó e 
não vêm porque não sou de pôr o g6-g6 para qualqUer Um, também. Só com 
luta, Sr. Presidente, e muita luta. 

Sr. Presidente, acho que se disse aqui uma enormidade: é que o Senhor 
Presidente da República, no dia que regulamentãrmos o 62, não podé mandar 
mais. Meu Deus! Sr. PreSiâente, isso até me faz pensar numa Coisa: esta é 
uma Casa que precisa reformular muitos conceitos. 

Assim, Sr. Presidente, quero colocar nos devidos termOs, os pingos nos 
iS. Cotrt-d;;-se abusão que se diz aqui, não posso concordar mais. Então, não hã 
mais 'aCOrdo coinigo; eu· Vôll dar"· no·· durO~ agora. Não acordO coiit maiS 
ninguém. V~:m rc!querer e verificar tudo. Se mandaiam ê em cUmprimento aO 
disi)óS1fiV()constítucíonãl, se remeteram ao Senado é porque a Cànstítuição 
mrinda, pede e autoriza. Não é o PreSidente, o porteiro, -o córitínuo do Palácio 
do Planalto, engraxa o sapato com os Regulamentos 62 e 93, o homem que 
abre a porta do carro para o Senhor Presidente entrar, engraxa o sapato ... 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima. Fazendo soar a campainha.) -
Lamento informar ao nobre Senador que V. Ex• jã ultrapassa do dobro do 
seu tempo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Jâ terminarei, Sr. Presidente. Limpa as 
botas com os Regulamentos 62 e 93. Eles cumprem a Constituição coll_lo eu 
estou cumprindo e o nobre -senadOr Hugo Ramos estã cumpriitdo. 

Agora, Sr. Presidente, já houve um Senador que apresentou uma 
reforma do Regimento para que não se mandasse mais as pedidos de 
emprêstirilos para aqUi. Então, na minha faculdade, que já está hã 40 anos 
distantes, aprendi isto: primeira lei: a Constituição, depois, as leis delegadas, 
as leis ordinárias e, em último lugar, iá embaixo, fechando a rosca, os 
Regulamentos 62 e 93. h a última. "E o regulamento com papel bom feito_ aqui 
-no Senado, que os porteiros dos Palácios do Judiciário e do Executivo 
limpam suas botas. Não vale nada para eles, vale é para nós aqui. 

Assim, Sr. Presidente, não sou líder nenhum, não sou V ice-líder de 
Governo, não quero ser nada. Estamos agora com dois novos líderes aqui, 
qu.-e liOje- eXeróitil.rãin a palavra em nome de suas lideranças - o nobre 
Senador Hugo Ramos e o Senador Evandro Carreira - que estão, também, 
comentando esses mesmos dislates que querem passar aqui de rabo em pé; 
mas nós precisamos tosar esses rabos. 

Sr. Presidente, de -ª-gora em diante, não tem acordo nem com o Rio de 
Janeiro, vou requerer ê verificação de quorum. En:chi, Sr. Presidente. Querem 
passar é na prepotência e na força: Então, não passam, não vão passar. Com 
0-.62.-ou o 93, que façam o bom uso dele, mas não passa. Tem que passar em 
mim é a Constituição, Sr. Presidente, 62 e 93, não passarão. 

~-- b SR.~PRESIDENTE (Cunha Lima)- Estâ encerrada a discussão. 
Passa-s_e à votação. 
Os- s~S. S-enidOi-es" q-ue o aprovam Perrnãi-úú;-ãni senTados. (PauSa.) 

Aprovado. 

O Sr. Evandro Carreira--:-_ Sr. Presidente, peço verificação de quorum. 

o SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) ...,. Vai-se proceder à verificação 
solicitada pelo nobre Senador Ev-andro Carreira_. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Solicito o voto dos Srs. Lideres. 
Como vota: o Líder do PDS? 

O SR. JOSJ;: .UNS - Sim. 

OSR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Como vota o Líder do PMDB' 
{Pausa.) 

S. Ex" não estã presente. 

Como vota o Líder do PtB? 

O SR. HUGO RAMOS - Não. 

O SR- PRESIDENTE (Cunha Lima) - Como vota o Líder do PT? 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Os Srs. Líderes jâ votaram; 
podem votar as demais Srs. Senadores. (Pausa.) 
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Procede~se à votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aloysio Chaves 
Bernardino Viana 
Dinarte- Mariz 
Jorge Kalume 
José Lins 
Jutahy Magalhães 
Laélia Alcântara 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Dirceu Cardoso 
Evandro Carreira 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Lenoir Vargas 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Vou anunciar o· resultado: 
Votaram "SIM" 2 Srs. Senadores e "NÃO" 7. Houve I abstenção. Total fú 
votos. Não houve quorom. 

Nos termos regimentais a Mesa vai suspender a sessão por 10 minutos e 
aciOnar as campainhas, a fim de que os Srs. Senadores acOriam ao plenário 
para uma nova votação. 

(A sessão é suspensa às 18 horas e 9 minutos e reaberta às 18 
horas e 19 minutos.) _ 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Está reaberta a sessão. A 
Presidência, -Vislumbrando a evidente falta de quorum, deixa de proceder à 
nova chamada para votação. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Pres"idente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Pela ordem, concedo a palavra 
ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Como me foi fornecida -certidão âos que votaram na primeira votação, 
gostaria que V. Ex' me informasse quantos Seriadores registraram a sua 
presença pela porta de entrada da Casa, hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Aguarde V. Ex•, que fornecerei 
imediatamente. (Pausa.) 

43 Srs. Senadores registraram sua presença na Casa, hoje. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Grato a V. Ex•, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Em conseqüência da falta de 
quorum, as matérias em fase de votaçãoo ficam adiadas. 

São os seguintes os iten.§ que teriz .iúã VotaçãO údiada. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nC? 4, de 1981 (aprew 
sentado pela Comissão de Economia corria conclusão de seu Parecer n"' 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendab.8. (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,6 I (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses~ 
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiCidade; e 
- de Municípios, favorável. 

(Dependendo da votação do Requerimento n"' 75, dC 1982, do Senador 
Dirceu Cardoso, solicitando o exame da Coinissão-de Finanças.) 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nC? 5, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comíssão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MO) a elevar em Cr$ 
31 .756325,04T"{trintã e-um niilhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecen~ 
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montarite 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. 

3 

Votação, em turno úníco, do Projeto de Resolução nC? 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Econolnia como conclusão de seu Parecer nll 18, de 
!98!), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (d_ois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen~ 

tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte- e quatro centavos) o•montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constituicão e Justica. pela constitucionalidade e juridicidadc; e 
- de MunicípioS,- favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 18, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parece~ nll 66, de 
198!), que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Senhora de Oliveira (MG) a 
elevar em CrS 21.171.150,00 (vínte e uin milhões, cento e setenta e um mil e 
cento e drlqrleriü(cruzeiros) o montante diSua dívida consolidada, tendo_ 

PARECERES, sob n•s 67 e 68, de 1981, das Comissões: 
-·de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade~ juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

5 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n' 13, de 1979, 
de_ autoría dp Senador Mauro Be!levides, que dispõe sobre a concessão de 
aj)OSçiltadoria éS_.PiCiaf Pára_ o _comerCiãrio,- na forma qu~ especifica, teildo 

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, (av_oráVel; e 
-de Finanças. favorável, com voto Vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 
6 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de- Lei do Senado nC? 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con~ 
s61idação- das Leis do Trabalho, paTa o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
......:. de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

7 

Votação,- em primeiro turno, -~fo ProjetO--de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viaria, que declara o Marechal~do~Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissõos: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos tennos de substitutivo que apres_enta; e 
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de 

ConStituição e Justiça. 
8 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão 
-de ConsJituição e JustiÇa, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

nlêiito, favorável. -
9 

Votação, em primeiro turno-; do Projeto de Lei do Senado n<? 255, de 
1980, de autoiia do Senador Nelson Carriefro, qUe acrescenta disposlfiVos à 
Lei n' 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• sa-. 
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição- e JuStfçQ, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Soda/, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

10 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nll 362, de 
1979, de autoria do Sen-ãdor Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos I.I:iO a 1.133, de 1981, das Co-
missões: 

- de ConstituiÇãO ·e Justiça;" 
- de Legislação Social; 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 198 I (a
presentado pela ComisSão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
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318, de 1981), que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ S."ZOO.OOO,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, favorãvel. 
(Dependendo da votação d_o Requeririt-entó n9'309/81, de autoria do Se

nador Ditceu Catdoso. de reexame da Comissão-âe Constituição e Ju_stiça.) 

12 

Discussão, em primeii'-o turno, -do Projeto de lei do SCriado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; 
-de Serviço Público Civil, contrário; e 
-de Economia, favorável, com as Emendas de n~'s 1 e 2-CE, que ·apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexarne da Comissão de 
Serviço Púlilicci Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Passaremos, pois, ao exame do 
item n"' II. - -

Continuação da discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n"' 123, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu parecer n"' 784, de 1981), que autoriza aPre
feitura Municipal de Campo Florido (MG) a elevar em CrS 
21.171.150,00 (Vinte e- um milhões, cento e setenta e um mil e cento e 
cinqUenta cruzeiros) o niontante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 785 e 786, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JustiÇa, ·pelã constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municípios, favorável. 

Continua em discussão o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para discutir o projeto. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Às vezes a nossa vida não é um campo de flores, não é um Campo florido, 
não é um campo bordado de flores- é um campo de espinhos, é um campo 
de urzes, é um campo de dificuldades. A minha tem sido isso aqui na Casa, 
por quê? Porque estou defendendo princípios contra a tendência permissiva 
do Senado em conceder esses empréstimos. 

Campo Florido, Sr. Presidente, município de Minas Gerais,-quer cons
truir 100 unidades habitacionais. E sabe V. Ex•, sabe a Casa o que é Campo 
Florido? Vou dizer a V. Ex"s: é um município de 4.960 habitantes. Muita gen
te pensa, aqui, que é um mUnicípio de cerca de 400 mil habitantes, mas são 
4.960 habitantes. 

Sr. Presidente, um pouco mais do que é o Senado, Senadores e o funcio..: 
nalismo do Senado, um pouquinho mais, pois o funcionalismo do Senado, 
com os Senadores e os attahcés, vai a três mil seiscentos e tantos. Campo Flo
rido tem mil a mais, só. Carripo Florido, não tão florido deve ser. 

Então, Campo Florido tem 4.960 habitantes. A sede tem apenas 1.982 
habitantes. A sede, Sr. Presidente, tem a metade do funcionalismo do Senado. 
A sede municipal, a Cidade de Campo Florido, em Minas Gerais-, tem a-meta
de da população que habita, que freqUenta, que trabalha no Senado. O Sena
do tem três mil seiscentos e tantos funcionários, segundo dados que temos em 
mão e que vão ser citados aqui, na próxima semana, quando apresentarmos a 
nossa defesa das acusações feitas pelo Segundo-V ice-Presidente da Casa, ou 
pelo Vice-Presídente- não sei se é o ·segundo. 

Campo Florido tem 1.982 habitantes, quer dizer, tem uma população pe
quenina. Vão construir 100 casas, que vão vender por um preço elevado, 100 
casas que vão dar à população, mais ou menos, segundo dados do IBGE, 600 
habitantes mais; vai ficar com 2.500_ habitantes. Ainda tiã6 atinge o número 
dos funcionários d_o Senado. 

Sr. Presidente, com um processo de urbanização viOlenta, é um municí
pio com 5 mil habitantes, que vai querer construir 100 unidades habitacionais 
para a sua população. Não tem o dinheiro. Por que que não tem? Estã aqui 
porque que não o dinheiro: a mensagem, o parecer do_Banco Central do Bra
sil... 

Sr. Presidente, até pediria a V. Ex•- e chamo a atenção do nobre Sena
dor Hugo Ramos, que foi quem criou aquíllma nova perSpectiva de alteração 
do Regimento- Interno ou da Constituição, ou seja lã do que for- para con-

VõCarmos aqui, através da Comissão de Economia, o Presidente do Banco 
Central, para S. S• falar se eses empréstimos, se essa elevação da dívida con
solidada, ou seja que nome tenha, é inflacionária ou não. Se S. S• falar que 
não ê inflacionária, tudo bem, mas se for inflacionária, ... 

Entendemos que devemos convidar S. S•; não vamos gastar a nossa pól
vora com o Sr. Ministro da Fazenda, mas vamos chamar o Sr. Presidente do 
Banco Central, aqui, o Sr. Carlos Langoni, que em toda mensagem que pede 
empréstimo, manda uma mensagem cordial. Aqui, por exemplo, nesse campo 
Florido, mandou uma mensagem com várias considerações, prazos, encar
gos, seguros, garantias, destinação de recursos, valores, carências, operação, 
c~m!abil~ação, etc, e diz que esfá ácima dos Jimit~. Um município de 4.960 
habitantes, que tem uma arrecadação, uma receita de 9 milhões e 255 mil cru
zeiros, e-stã pedindo um empréstimo de 21 mihões, um município de 4.960 ha
bitantes, cuja sede tem 1.982, a metade das pessoas que trabalham aqui no Se
nado. 

O Sr. Evandro Carreira -Que trabalham ou que estão alocadas, ou que 
estão sinecilradas no Senado? PorqUe eu não vejo mais de três mil pessoas 
aqui. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - 3.600 pessoas. 

O Sr. Evandro Carreira - Funcionãrios? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Até anteontem, mas deve haver mais 
nomeações, etc. 

O Sr. Evandro Carreira - Oride estão esses funcionários, então? 

O SR. DIRCEU CARDOSO ~ Bom, parece que o pólo de adminis
tração é para chegar a 4 mil. 

O Sr. Evandro Carreira - Eu não os vejo; aqui, o que se pode ver, no 
mãxímo, são 500 por dia; no máximo. Ou será que todos estão de lerias ou es
tão gozando alguma mordomia na Côte D'Azur? 

O SR. DIRCEU CARDOSO,- Não posso informar, porque esses são 
dados que custam a nos fornecer. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Nobre Senador, peço a V. Ex• 
que encerre o seu discurso, pois o seu tempo-estã esgotado, uma vez que che
ga~o-s ·-ao prazo de tér~íriO da s_~_~são. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Estâ certo. Sr. Presidente, V. Ex• presi
diu muito bem a sessão de hoje e eu não quero atrapalhar. Então, conceda-me 
o _direito d~li_car.inscrito para continuar adiscussão do Campo Flor:ido no 
têffipo -regimental, na ·próxima sessão de amanhã. - -

O SR. PRESIDENTE (Cunha Li1Ila) - A discussão fica suspensa. A 
continuação da discussão será procedida na sessão de amanhã e V. Ex" está 
inscrito_ para contit_iuar ~-discussão. 

-~,--0 SR. DIRCEU CARDOSO- Agradeço a V. Ex• 

----o SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Em conseqüência do têrmino do 
terripo regimental de duração da sessão, os demais itens da Ordem do Dia, fi
cam com sua apreciação adiada. 

São os seguintes os jtens que têm sua apreciação adiada. 

13 

DiScusSão, em turno único, do Projeto -de Lei da Câmara n9 I, de 1982 
(n' 5.495/81, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza a criação de Municípios no Território Federal de Rorai
ma e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob ri• 98 a 101, de 1982, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, favorãvel, com voto vencido do Senador 

Dirceu Cardoso; e 
-de Municípios, de Assuntos regionais, e de Finanças, favoráveiS. 

14 

Discussão, em turno único, dO Projeto de Resolução n"' 130, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
850, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dracena (SP) a elevar 
em Cr$ 15.457.279,03 (quinze milhões, quatrocentos e cinqilenta e sete mil, 
duzentos e_ setenta .e noxe cruzeiros e três ce11tavqs) o !llOntante de sua dívida 
consolidada~ -tendo -

PARECERES, sob nos 851 e 852,-de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 

15 

Discussão, em turno único, do Projeto de resolução n9 141, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~? 
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883, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Altinópolis (SP) a ele
var em Cr$ I 1.282.510,68-(onze milhões, duzentos e oitenta e dois mil qui
nhentos e dez cruzeiros e sessenta e oito CentaVos) o montante àC sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 884 e 885, de 1981, das Comissões:~ 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto_ yencido dos Senadores José Fragelli e Hugo Ramos; e 
--de Munidpios, favorãvel. 

16 

DiScussão, em turiw- úriiCo, dõ Pi-ojeto- de Resolução n9 193, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como ·conclusão de seu Parecer n9 

1.162, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caputira (MG) a ele
var. em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cehto e setenta e um mil, cento 
e cmqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob.n•s 1.163 e 1.164, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JuStiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favoráVeL"" - -

o. SR. -PRESIDENTE (Cunha Líma)-:::.-Naaa!naís-iiavéndo·a tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima, a realizar-se hoje, 
às 18 horas e '30 triinutos-,- a Seguinte. 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão, em turno ú_nico, do Projeto de Decreto Legislativo n9 26, de 
1981 (n• 104/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Con
venção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimo- SAR, concluída 
em Hamburgo, a 27 de abril de 1979, entre_ o-Brasil e diversos países, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 163 e 164, de 1982, das Comis-
sões: 

- de Relações Exteriores; e 
-de _Transportes, con:tunicaçf:?es e __ ob:ra~_públicas. 

-2-
DiscU.ssão, e~_ turno ú_nico, d~ PrOjeto df: pecreto Le~is1~t~vo t:19 .27, de 

1981 (n' 101/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do.aC'ordo 
entre o Governo da República Argentina, o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da República O"riCO~al do Uruguai, pelo qual se 
coordena a distribuição de canais p3fa o-S-C:rviço MóVel Marítimo, na faixa de 
2.065 a 2.107 khz, C:oncluíâo em MonteVidéu, ·a 8 de julho de 1980, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 161 e 162, de 1982, das Comis-
sões: 

-de Relações Exteriores: e 
....... de Transportes, comunicações e obras públicaS. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Estã encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 18 hortis e 3Õ ffririutos.) 

ATA DA 57~ SESSÃO, EM 6 DE MAIO DE 1982 

4' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 
-EXTRAORDINÁRIA

PRESIDltNCIA DOS SRS. CUNHA LIMA E JORGE KALUME 

ÃS/8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SR:s. 
SENADORES: . . 

Laélia de Alcântara - Jorge Kalume - Eunice Michiles - Evandro 
Carreira- Raimundo Parente- Afoysio Chaves- Gabriel Hermes- Jar
bas Passarinho --Alexandre Costa- Luiz Femaildo FTeire--:.._-Albei-to Silva 
-Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto ..:._José Lins --Age
nor Maria- Dinarte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto 
Lucena- Aderbal Jurema- Nilo CoelhO- João -Lúcio_~ Luiz Cavalcante 
- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior - Luii Viana - DirceU-Cardoso - João Calmon -
Moacyr Dalla - Amaral PeiXoto - Hugo RamOS-- Nelson Carneiro -
Roberto Saturnino -Amaral Furlan - Franco Montoro- Benedito Fer
reira- Henrique Santillo - Benedito Canelas - Gastào MUller - Leite 
Chaves - Lenoir Vargas - Pedro Simon- Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 47 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Não hã Expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Discussão, em-turrio úni'Cõ,--do PrOjeto -de Decreto LegisfativO 
n• 26, de 1981 (n• 104/8 I, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto da Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marí
timo- SAR, concluída em Hamburgo, a 27 de abril de 1979, entre 
o Brasil e di versos países, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 163 e 164, de 1982, das 
ComissõeS:-

- de Relações Exteriores; e 
-de Transportes. Comunicações-·e- Vbfiis-Públicas. 

Em discussão o_ projeto. (POuSa.f 
Não havendo quem queira- discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores qUe o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vafà Cmillssão de R.edação. 

É C! seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 26, DE 1981 
(N• 104/81, na .Câmara dos Deputados) 

- --AProva o texto da Convencão Internacional sobre Busca e Salva
mento Marítimo- SAR, concluída em Hamburgo, a 27 de abril de 
1979, entre o Brasil e diversos países. 

O CongreSso Nacionar decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto da Convenção Internacional sobre Busca 

e Salvamento Marítimo - SAR, concluída em Hamburgo, a 27 de abril de 
1979,_ entre O Bi-asil e div~rsos países. 

A-rt. 29. Este DCcreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Item 2: 

Discussão, em turno· único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 27, de 1981 (n' 101/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo entre o Governo da- República Argentina, o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Oriental do Uruguai, pelo qual se coordena a distribuição de canais 
para o serviço móvel marítimo, na faixa de 2065 a 2107 Khz, con
cluído em Montevidéu, a 8 de julho -de 1980, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 161 e 162, de 1982, das 
ComisSões; --

-de Relações Exteriores; e 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

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

sa.) 
Aprovado. 
O projeto irâ à Comissão de Redação. 

B o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 27, DE 1981 
(N• 101(81, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Argen
tina, o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo daRe
pública Oriental do Uruguai, pelo qual se coordena a distribuitão de 
canais para o Serviço Móvel Marítimo, na raixa de 2065 a 2107KHz, 
concluído em Montevidéu, a 8 de julho de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo da Repúbli

ca Argentina, o GovernO -da República Federativa dO Braslre--o- Governo- da 
República Oriental do Uruguai, pelO qual" se -coordena a distribuição de ca
nais para o Serviço Móvel Marítimo, na faixa de 2065 a 2107KHz, concluído 
em Montevidéu, a 8 de julho de 1980. 

Parãgrafo único. Quaisquer ates de que possa resultar revisão do 
Acordo de que trata este artigo ficarão sujeitos à aproVã.çã{)-do Congresso 
Nacional. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. 

Passa~se à apreciação do Requerimento n'1 74, de 1982, lido no Expedien~ 
te da sessão do dia 4, de autoria do Senador José Sarney, solicitando, nOS ter
mos dos arts. 36, § 29, da Constituição c, 44 do Regimento Interno, licença do 
Senado para acompanhar o Senhor Presidente da República em sua viagem 
aos Estados Unidos da América do Norte. 

A matéria depende, para sua aprovação, do parecer da Comissão de Re-
lações Exteriores. · 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Bernardino Viana para proferir 
o parecer. 

O SR. BERNARDINO VIANA (Para proferir parecer. Sem revisão do 
orador.)- Vem a exame da Comissão de Relações Exteriores-requ-erimento 
do nobre Senador José Sarney em que solicita, com fundamento nos arts. 3.6, 
§29, da Constituição~ e 44, do RegimentO-Interno, autorização para acompa~ 
nhar o Senhor Presidente da República em sua viagem aos Estados Unidos da 
América do Norte no dia II do corrente. 

Por estar o pedido conforme as normas legais e regimentais, sê-lo de or
dem pragmática, e por reconhecer que a presença do nobre Senador na Comi
tiva Presidencial só irá ena-ltecer o nome do Senado Federal, o Parecer é pela 
concessão da autorização. 

Este o nosso parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O parecer é favorável. Comple
tada a instrução da matéria, pasSa-se à votação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador D,irceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

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

Nada mais justo quc:f-õ Senado vote favoravelmente à licença solicitada 
pelo nobre Senador José Sarney, Presidente do PDS. S. Ex•, naturalmente, 
vai viajar porque estâ confiante no acordo feito entre a·s BanciiâaS do P:OS e o 
PMDB, para aprovar os empréstimos. S. Ex• estã tranqüilo, e parece-me que 
ficou acordado que o Vice-Líder vai telefonar para S. Ex• tOdas as tardes, 
dizendo o andamento dos empréstimos: se estão sendo aprovados, quantoss 
foram; etc. etc. 

Sr. Presidente, disseram-me aqui os dois Líderes~ ã. Cuja agremiação não 
pertenço, Senadores Hugo Ramos e Evandro Carreira, que, depois que foi 
celebrado o acordo parece até que houve uma taça de champanha para dias 
maiores - ad majorem Dei glorian-l - parece qUC ãté os braços se cruzaram, 
quer dizer, um bebeu no copo do outro - um gesto boriito - e depois que 
houve esse acordo, não aprovou ·nada, ~ão sei o que é cjue deu, deu uma 
urucubaca!!! Depois do acordo do PDS com o PMDB deu a uruba da 
miudinha, 

Sr. Presidente, 66 Senadores disseram que vinham aqui votar e não 
apareceram; então, ê justo que o Presidente viaje com os meus mais sinceros 
votos de uma permanência feliz nos Estados Unidos, que lã se discutam os 
problemas mas sérios que estão absorvendo a atenção de todos os Presidentes 
da Américã e do mundo também, mas principalmente d:i América; que seja 
feliz e qUe a Liderança do PD-S remeta, todas as tardes, às II horas da noite, 
não pode passar desse horârio, porque lã corresponde a não sei que horas da 
manhã, acorda-se o Sr. José Sarney e transmita-se a notícia: ã.qui, ontem, as 
Bancadas aguerridas, braço a braço, ombro a ombro votaram o primeiro 
empréstimo Com 65 Senadores presentes. Isso é um telegrama que vai sacudir 
o telégrafo nacional; 65, não, desculpe, houve um engano, menos 3, já estã 
diminuindo, 64, menos o Presidente que estã lã, 63, jâ diminuiu um pouco. 

Mas, Sr. Presidente, quero então manifestar que é com os mais 
profundos votos que faço, ao Presidente de um Partido que não é o meu, mas 
que S. Ex• tenha, nos Estados Unidos, a mais suave, a mais serena, a mais 
equilibrada, a mais feliz e festejada permanência e que lã possam os assuntos 
de interesses brasileiros, serem conduzidos da melhor maneira possível, 
assessor, corno será, do Senhor Presidente da República. 

Portanto, sem nada opor, quero fazer apenas o registro - depois do 
célebre acordo -de que na História dos Acordos, Sr. Presidente, houve um 
acordo desses entre dois países, e depois que fizeram o acordo entraram em 
divergência, Sr. Presidente, que um acabou culpando o outro. Vou trazer a 
História dos Tratados. 

O Sr. Hugo Ramos- V Ex• me permite? (Assentimento do orador.)- O 
tra_tado é sempre o contrato entre tratantes. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Em fase de votação, não são 
permitidos apartes. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, o nobre Senador Hugo 
Ramos que diz que a linguagem dele é toda polida ... 

O Sr. Hugo Ramos - :1:: wna definição- do Professor Pederneiras: 
.. Tratado é o contrato entre trantantesn. E estou dizendo, apenas, 
Pilhericamente a V. Ex 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas eu não estou de acordo com essa 
definição. 

Sr- Presidente, voto favoravdmente. 
Sr. Pfesidente, as Minorias é que estão comandando a Casa. Os dois 

Lideres hoje, que entraram em plena carga combatendo os empréstimos e 
aqui falaram há pouco, junto a mim. não sei, estou ouvindo esta conversa, 
que de agora ~m d.iante _eles vão _arvorar a bandeira vermelha e vão fazer a 
Bancada do PDS gemer sem sentir dor. 

Sr. Presidente, querem até nos matar, aqui. Então,jã que não se morre, 
vamos saudar a alegria de viver. 

Vamos votar a licença do Senhor Presidente, cOIJI os mais íi:J.timos votos, 
sem nenhum acordo, mas com sinceridade, ab imo pectore - do fundo do 
meu coração - os votos de qu~ seja proveitosa a visita do Senhor Presidente 
da República aos Estados Unidos. E não tenho dúvida alguma de que Sua 
Excelência vai defender os interesses nacionais, e que os defenda como 
qualqlfer um brasileiro que tenha uma esperança imensa de que nós saiamos 
dessas dificuldades, mas de acordo com os interesses nacionais. Não 
joguemos na empada dos outros a azeitona pequenina que nós podemos 
colher. 

São os meus votos ao Sr. José Sarney, Presidente do PDS, o maior 
Partido, como se diz, do Ocidente, e que vai viajar para os Estados Unidos 
honrando a comitiva do- Senhor Presidente da .República. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Em votação o requerimento. 
os--srs. -senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O Sr. Senador Franco Montoro 
enviou à Mesa projeto cuja tramitação, de acordo com o Regimento Interno, 
deve ter início na hora do Expediente. A proposição será anunciada na 
próxima sessão. 

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

O SR. CUNHA LIMA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

O Brasil continua sendo um arquipélago económico, em que as ilhas de 
fartura do Centro Sul e do Sul do País contrastam com o subdesenvolvimento 
da Amazônia e_a permanente penúria do Nordeste. 
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Se, no caso da Amazônia, a descoberta de novos._recursos minerais e o 
aproveitamento hidrelétrico indica soluções c_omo a do Grande Carajâs, tem 
havido muito mai.or destinação de recursos federais às regiões mais 
desenvolvidas, bastando-se citar a ponte Rio-Niterói, os metrôs de São Paulo 
e do Rio de Janeiro, as usinas atômicas no litoral fluminense ou_esse enorme 
elefante branco que _é a hidrelétriCa de Itaipu, cujo ritmo de_ construção 
continua acelerado, embora haja mais de vinte por cento de energia elétrica 
ociosa na própria região a que sua força se destinarâ inicialmente. 

Afora os casos esporádicos das barragens de Boa Esperança e 
Sobradinho, no Nordeste - cuja magnituâe não se compara à de Paulo 
Afonso, iniciada no Governo Dutra, nem a Furnas e Três Marias, para servir 
ao Centro-Sul, no Governo Kubitschek --o que se verifica, no País, é a 
continuidade do modelo econômicO monetarista~- impulsionado quando era 
Ministro da Fazenda o Sr. Delfim Netto e do Planejamento o Sr. Roberto 
Campos. 

Trata-se de um modelo económico cOncentrador, que ajuda a produzir 
mais riquezas onde já haja grandes investimentos. Ele aproveita a iniciativa 
empresarial das regiões mais desenvolvidas, até que o pleno aproveitamento 
de suas riquezas propiCie algumas sobras para as regiões menos 
desenvolvidas, crescentes consumidoras, apesar da sua pobreza, dos produtos 
industrializados das primeiras. 

Em I979,no início do atual Governo,- realizou-se, na Co~i_ssão do 
Interior da Câmara dos Deputados, um SimpósiO sobre "Papel e desempenho 
da SUDENE no processo de Desenvolvimento do Nordeste". 

Na oportunidade, no capítulo "Soluções~·, do relatório apresentado pelo 
Deputado Edison Lobão, da bancada da ARENA, hoje do PDS, 
encontramos o seguinte trecho: 

"Uma linha de pensamento associa o problema do Nordeste ao 
modelo económico concentrador de rendas e __riquezas que estaria 
aluando e dominando no Brasil, como um todo. A _miséria serã 
indefinidamente agravada no Nordeste em cada bolsão Ue pobreza, 
inclusive entre as populações marginalizadas das metrópoles, 
sobretudo as do interior, ericjuanfá ilão se optar por uma estrutura e 
modelo de crescimento econômico mais eqUitativo e mais jUstO.-

Outra corrente reconhece as distorções típicas do modelo 
nacional industrialmente, capitalista misto, que adotarnos e espera 
sejam gradualmente corrigidas. Quer o modelo industrial, a 
despeito de sua tendência a entraves e de sua natureza desarmônica, 
seja aplicado, também, e intensivamente, no--Nordeste, através de 
uma SUDENE fortalecida em recursos e em estrutura político 
administrativa.'' 

Acontece que, desde a década de 1950, tem-se procurado_ caminhos para 
esse desenvolvimento. No princípio, no regime· da Constituição de 1946, 
propugnava-se a aplicação de cerca de seis por cento da renda tributária 
federal na indução econômica ao Nordeste. 

Depois, inventou-se a política dos incentivos fiscais, -administrados pela 
SUDENE. Em poucos anos, via-se o fracasso do modelo industrializador, 
que gerava pouquísSirilos empregos, ou-hão tinha capacidade para enfrentar a 
concorrência do Centro Sul. 

Nas suas conclusões, diz aquele contundente relatório, que tem três anos 
mas continua atualíssimo: 

"A verdade é que não se fez o suficiente em benefício do 
nordestino brasileiro, que continua sua caminhada de sofrimento, 
acossado por uma perseguição eterna, errante na sua miséria e em 
seu desencanto. credor permanente do reconhecimento nacional 
que nunca vem. 

A cada seca, a imolação de um número maior desses brasileiros 
que, de infelicidade em infelicidade, desde criança, já -perderam uma 
parcela considerável de sua capacidade de rea-ção." 

Em que melhorou essa situação, nos últimos três ànos'? Rigorosamente, 
em nada. 

Logo depois daquele simpósio, nova seca nos atingia e, desta vez, com o 
anúncio prévio, dos nossos melhores cientistas, de uma duração de cinco 
anos. Durante o triênio que tem durado, tivemos as mesmas medidas 
paliativas: frentes de trabalho, para enganar a fome dos lavradores e evitar as 
trágicas reüradas. 

Indaga-se o que fez a SUDENE. 
O que poderia fazer, sem os recursos necessários? 

Em relatório apresentado naquele Simpósio, diz o Deputado José Carlos 
Vasconcelos: 

.. Durante os últimos 14 anos, o regime centraliz.ou o 
Planejamento Nacional, e como o Nordeste sem fotça não pôde 
mais pressionar o Poder Central, não obteve tratamento 
diferenciado. E mai_s grave é que sobre o Planejamento Centralizado 
prevalece fortemente a pressão dos grandes grupos alienígenas e da 

""""parte mais predatória do capitalismo interno, cujos interesses não 
convergem para o Nordeste, mas ao contrário, via de regra, dele 
divergem. 

A partir de 1964 mutilaram a autonomia da SUDENE, 
impingiram 30. Nordeste um modelo de desenvolvimento que 
aumentou o abismo entre os poucos ricos e os muitos necessitados, 
retiraram da Região os recursos indispensáveis à promoção de seus 
habitantes." 

Depois, citando estudos da própria Comissão do Interior, revela o 
relatório que foram desviados do Nordeste, entre 1968 e 1979, mais de cento e 
trinta bilhões de cruzeiros, enquanto perdíamos, de incentivos fiscais, 
desviados no mesmo período, mais de duzentos e um bilhões de cruzeiros. As 
duas parcelas somam mais de 331 bilhões de cruzeiros desviados _do Nordeste 
e, naquele mesmo ano em que se realizava o Simpósio o Decreto-Lei n9 1.644 
desviava do FINO R para o PIN mais de dez bilhões de cruzeiros nos anos de 
1979 e 1980. 

Fala-se em reforma constitucional. Todos os partidos a desejam e o povo 
a exige, pois a carta de 1967, mutilada pela Emenda Constitucional de 1969, 
outorgada à Nação por um triunv_irato militar, jã não serve para nada, tendo 
sofrido dezenas_ de alterações, enquanto, anualmente, se propõe quase uma 
centena de emendas constitucionais. 

Pois nessa reforma, precisamos devolver os recursos que a Constituição 
de 1967 tirou do Nordeste, Pela Carta de 1934, o art. 177 vinculava três por 
cento da renda tributária da União para aplicação no Polígono das Secas. 
Esse dispositivo foi Coiiservado pela Collstituição-- de 1937, enquanto a de 
1946, pelo artigo 198, atribuía aqueles três por cento ao Polígono, enquanto o 
artigo 29 daS Disposições Constitucionais Transitórias adjudic?va um por 
cento com a mesma· finalidade e o art. lO da Lei n9 3.692, instituída a 
SUDENE, lhe adjudicava recursos não inferiores a dois por cento da renda 
tributária da União, para o desenvolvimento regional. 

--Essas cotas perfaziam, em 1966, seis por cento das dotações 
orçamentárias permanentes, além dos incentivos fiscais, decorrentes do artigo 
34 da Lei no 3.995, de 1961 e do artigo 18 da Lei no 4.238, de 1963. 

O que aconteceu depois da Revolução, depois da Constituição de 1967? 
Aqueles artigos foram revogados. 

Em trabalho _apresentado àquele Simpósio, O Presidente da Comissão do 
Interior da Câmara, Deputado Manuel Novais, então integrante da ARENA 
e· hoje do PDS, demonstrou que, com essa supressão, somente a SUDENE 
perdia, em 1979, mais de 23 bilhões de cruzeiros e, de 1968 a 1979, o Nordeste 
se via privado, quanto à participação na receita tributária da União, em mais 
de um trilhão e trezentos bilhões de cruzeiros. 

Pediu aquele representante baiano, em sua conclusão, que se devolvesse 
ao Nordeste o que perdera depois de 1967. 

O "Simpósio terminou apresentando sugestões, para corrigir a situação a 
que fora relevado o Nordeste, entre elas: 

a) o restabelecimento dos artigos 198 da Constituição de 1946 e 29 das 
suas Disposições Transitórias, dando recursos permanentes ao Nordeste; 

b) o restabelecimento do art. 10 da Lei n~' 3.692, de 1959, que institui a 
SUDENE, bem como os percentuais do art. 34 da Lei no 3.995, de 1961, e o 
art. 18 da Lei no 4.239, de 1963; 

c) o restabelecimento-dos Planos Diretores Plurianuais da SUDENE, 
instituídos na lei no 3.692/59; 

d) lei que fixasse tratamento regional diferenciado na política monetária 
nacional, inclusive encaixe bancârio, taxa de juros e índices de correção 
monetária com zoneamento; 

e) reforma tributária, melhorando a participação do Nordeste na 
arrecadação do !CM; 

/) reativação de todos os programas destinados à região; 
g) estímulo e difusão do cooperativismo e do turismo na região; 
h) aceleração das obras hidrelétricas, para aumentar a capacidade 

instalada da CHIESF; 
i) modernização da navegação fluvial do São Francisco e do Parnaíba; 
j) prioridade nos programas de habitação, saúde, saneamento, educação 

e treinamento profissional, nutrição, previdência e assistência social. 
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Desse decálogo, praticamente nada se cumpriu. 
E, assiin~ o Nordeste continua sendo um problema nacional, quando 

representa a maioria do Senado Federal e quarenta e OitO por cento do 
Plenário da Câmara -dos DepU-tados. - - -

Se esse Governo não conservOU; nlaS-redu.Z-íi.t ·os recursos destinados à 
nossa região; se continuamos sofrendo o subdesenvolvimento, enquanto as 
maiores obras infra-estruturais se promovam no Sul e no Centro-Sul; se esse 
Governo, num sistema que dui-a há dezoito ·anõs, riãOrTiudou o quadro, só 
resta ao povo nordestino um caminho lutar para a mudança desse Governo, 
ou da sua orientação monetarista, a partir do pleito de novembro próximo, 
sufragando os candidatos da Oposição. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

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

A Lei n9 5.692/71, que traçou as diretrizes gerais para a educação bãsica 
é, sem sombra de dúvida, no emaranhado da legislação específica 
disciplinadora dessa área prioritária que é uma das macrofunções essenciais 
do Ministério da Educação e Cultura - a mais complexa, revelando-se, na 
prâtica, de exeqüibilidade precária e difícil. 

Quando foi -promulgada tornou-se o ponto convergente de encômios 
generalizados, sendo recebida com entusiasmo, inclusive pelos educadores 
que a superdimensionavam, convictos de que esse estatUto legal, se 
adequadamente implementado, resolveria os problemas da profissionalização 
do ensino de 29 grau, dentro de uma perspectiva otimista que previa, desde a 
formação profissional geral, até a formação do técnico de nível médio. 

A euforia inicial dos pedagogos que a conceberam, sucederam-se os 
desafios gerados pela experiência quotidiana dos estabelecimentos de ensino e 
salas de aulas, bem como os impactos o_ríundos _d~ precariC?dade dos recursos 
imprescindíveis à sua a:pHCãbllid-ade, -e à obteflção- do.SresulÚtdos colimados, 
em virtude da insuficiência das dotações orçameOtárias, ·da ine-Xistência de 
laboratórios adequados e da crónica deficiêncía de pessoal nos domínios da 
profissionalização de cresceriies contingentes dos alunOs matriculados. 

Decorreram 12 anos, durante os quais se evidenciou como alienante e 
utópica a sonhada profissionalização Uriiversal e obrigató-ria. Intensíficaram
se as polêmicas sobre a matéria~ no âmbito do próprio Conselho Federâl de 
Educação, enquadrando-se a Lei n• 5.692/71 na categoria daqueles diplomas 
legais condenados a uma permane-rtte reformulação, através de emendas ou 
sucessivas alterações, visando melhor adeqUá-la àS exlg"êncíaS das reali~3.des 
nacionais. 

O saudoso e emintene professor Vicente Ráo~ ex-l\..flrifsü-6- da Justiça e 
mestre consagrado, referia-se, às leis desse tipo, em sua obra clássica, ~·o 
DireitO-e a Vida dos Direifõs'' editada em São Paulo, em 1952,- portanto 
muito antes do advento da Lei n9 5.692/71 - da seguinte forma: 

"Leis existem cuja disposição reveste todos os elementos 
necessários para a sua entrada ein vígor, enquanto outras exigem, 
para este e(eito, a . criação de novas regras jurídiç:as, 
complementares, suplementares, regulamentares, exigência que-ora 
é expressa, ora tacitamente resulta da natureza ou sentido- da 
disposição. 

As primeiras .são ditas "bastantC?S em si" ( .. §elf-executing", 
"self-acting", uself-enforcing"), as segundas "não bastantes em si". 

Estas, antes da entrada em vigor das normas complementares, 
suplementares, ou regulamentares, não têm vigência por lheS filltar 
o elemento necessãrio à sua atuaçào." 

Por todos estes motivos, -o- MiilísiiO ·Rubenl Ludwig - ao que 
informaram os joinais - dev'eí-â proPof ao Presíd_en-te JÕãq . áaPüSta 
Figueiredo, nciSj)i"óXim_o_S_ dias, "uma ·re:foima da reforma"- ou seja, urrÍ 
Projeto de Lei deStiiladO a: ãfterar, SubSt30Ciãlmei1te~ os arÜgos 49 e 59 4a Lei 
n"' 5.962, de II de agosto de 1971, tornand~ o ensino profissionalizante de 2~' 
grau '"opcional" para a escola é pâra a· alUno. -

A Secretaria de I I' e 2~' graus do M EC aguarda a reformulação da Lei n9 
5.692/71, devendo iniciar, a partir dã. última semana de m_aio,_ a realização de 
uma série de encontros de avaliaÇãO do ensino de 29 grau, effi-todo o País, e as 
condições para uma correta reformulação. 

Verifica-se, por conseguirlte, que o Minístro · RUbéin LudWig vem 
promovendo com realismo e coragem, a realização de profundas 
transformações na órbita do seu Ministério, avançando giádllaimente -
depois da reestruturação técnica e administrativa dO ME<::~p-riliCij)~:l.lmente 

nos setores de atuação sob a responsabilidade da Secretaria de 19 e 29 graus
para atingir as metas preestabelecidas de sua fecunda gestão. 

Merece, destarte, o Ministro da Educação e Cultura os aplausos e o 
írrestrito apoio de todas as lldúaitças políticas e empresariais do País, pelos 
seus esforços visando a proporcionar ao Brasil melhores condições de ensino 
na faixa decisiva do 19 e 29 graus. 

De- fato um novo planejamento das habilitações profissionais, 
determinaria, certamente, a ampliação do elenco das opções curriculares, 
com amplas variações em termos de objetivos, conteúdos e metodológicas, de 
acordo com as diferenças indivíduais dos alunos, as condições das escolas e as 
características do mercado de trabalho, para o qual os egressos se 
encaminharão, após a conclusão do Curso de 29 Grau. 

O assunto, Sr. Presidente, pela sua essencialidade e importância 
concreta, interessando diretamente centenas de milhares de alunos e suas 
famílias, em todo o Brasil, provocará sem dúvida, acesos debates no âmbito 
do Congresso Nacional, com enornle repercuss~o na imprensa. 

Vamos aguardar a decisão do Presidente João Baptista Figueiredo a 
respeito das propostas do- MEC. -

De5de já, todavia, congriitulo-me com o Ministro Rubem Ludwig e sua 
operosa equipe- dentre os mais destaco o Professor Antonio Albuquerque 
Filho, Diretor da Secretaria de Ensino do [9 e 21' graus, cujos estudos e 
esforços muito contribuíram Para elaboração da nova legislação a ser 
implantada - e pelo encaminhamento das providências -destinadas a 
resolver, em definitivo, ós ProbfemaS-do ensii16 prOfiSsiolializante em nosso 
País. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO~ MÜLLER (Pronuncia o s~guinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs_. Senadores; __ 

Re-Cebi, faz _p~ucos dias, de Cuiabá-MT, um expediente da Associação 
~-~io-g:~ss_en_se de pr<?J~ss~~-e~. que nqs faz chegar o protesto pela inércia, já 
tantas vezes comprovadas do INPS, quanto a regulamentação da Reforma 
Constitucional promulgada no dia 24 de julho de i98I, que determina que os 
VrOfeSsO~-tenham ap_osentadoria_ com tempo especial, ou seja, as mulheres 
aos 25 ãnos de trabalho e os homens aos 30 anos. 

Diz o documento da Associação de Mato Grosso: "Os administradores 
do INPS, até a presente data nada fizeram". 

Solicita a referida-lnstitufçãO o nosso .. empenho" no sentido que o 
Magistério obtenha o tratamento condigno e o que faz jus, por dever de 
ofíciO. 

A Associação; Sr. Presidente, Srs. Senadores. enviou-me cópia de um 
Manifesto publicado pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal, com 
data de dez de março último, pelo qual o mesmo pede providências ao Sr. 
Ministro da Previdência e Assistência Social, Vi.Si:mdô à regulamentação da 
aposentadoria especial do professor, como jã disse. 

Há, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no Distrito Federal e todos os 
Estados e TerritóriOS brasileiros uma grande maioria de professores regidos 
pela CLT. Essa imensa leva de professoreS, no entanto, não está podendo 
gozar desse direito, grande e demorada conquista da classe. Já se vão oito 
meses que a Emenda Constitucional_ foi promulgada e nada de 
regulamentação, por parte de quem de direito, no caso, a Previdência Social, 
repito. 

Lembra-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o· •'Pacote 
Previdenciãrio'' fo1, iri.fe!izmente, com uma rapidez incrível regulamentado, 
não tendo havido nada para atrapalhar a regul3mentação do "Pacote" que 
sangra o bolso dos aposentados, procurando assim, o Poder Executivo, 
granjear fundos para cobrir o imenso- rombo da Previdência Social e cujo 
grande responsável é o próf)ii"O -GOVerno, cõrh a sua já comprovada 
incompetência e irresponsabilidade. 

Os responsáveis-. entre aspas, pela Previdêncía SOcial, em nosso Brasil, 
agridem a notável classe profissional dos professores, paralelamente, à falta, 
pelo menos, de consideração com o Poder Legislativo que aprovou e 
promulgou o beneficlo aos professores, através de Emenda Constitucional. 

Faço meu apelo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da Associação Mato
grossense de Professores e do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, 
bem como o protesto, reiVindicando das autoridades competentes medidas 
rápidas, concretas, a fim evitar que se continue a praticar uma grave injustiça, 
contra ~Jaborios<:t çlasse dos professores, especialmente aos regidos pela CLT 
e a que tenho a honra de pertencer. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Não há mais oradores 
inscritos. Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a sessão ·ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

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

(Dependendo da votação do Requerimento· n• 75, de 1982, do Senador 
Dirceu Cardoso, solicítando o exame da COmjssão de Finanças.) 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 5, de 1981 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruZeiros) o montante de sua díVida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
-de ConstituiçãO e JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

3 

Votação, ém turno único, do Projeto de Resolução n'il 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'il l8,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 qii:itro--céhf3Võs) O moiitante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
-de Constituicào e Jilstiçiz, pela constituci0rl3Iidade e-juiÍdicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'il 18, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'il 66, de 
1981), 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 e 
cento e cínqüenta 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. 

5 

Votação, em turno úníCO,- do PrOjetO -de ReSoluçãO ng 243, de i 9~81 -(áprCR 
sentado pela ComTssãõ de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.382, 
de 1981), que autoriza o- GOverno do -EstadO do RiO-Giarlde--CfO Sul a elevar 
em Cr$ 2.5Q5.952.900,00 (dois bilhões, quinheílfos e cinco milhões, novecen· 
tos e cinqüenta edois mil e novecentOS crúi:eir'os)" o inontante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 1.383, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e JustiÇa, Pela constffuciOnãJidãde e júiidTddade; 

6 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
aponsentadoria especial para o comerciârio, na forma que es'pCCifica, 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. 

7 

Votação, em primeiro turno, do Projeto· de Lei do Senado n9 329, de 
1980, de autOria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con-

solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

8 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 164-, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e" Justiça, pela_ constitucionalidade, jurldicidadc e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

9 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 
1978, de autoria do Senador Accloly Filho, que dispõe sobre a ação de ali· 
mentes, tendo 

PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável. -

lO 

Votação, em prirrleiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n'i' 5.480. de I O de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do I 3~ sa
láiio devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n's 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social. favorável; e 
- de Finanças. favorãvel. 

11 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena"do n'il 362,. de 
1979. de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lci 
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981, das Co· 
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Legislação -Saciai: 
- de Si!rviêo PúbliCo Civil; e 
- de Finanças. 

12 

Continuação da discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 
123, de 198 I (apr~sentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n<? 784, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo 
Florido (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões cento e se
tenta e um mil, e cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n's 785 e 786, de 1981, das Comissões: 
~ d_e_Constituição e Justiça. pela constituçionalidade e juridicidade; e 
_- de M_unicípios, favorável. 

13 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nt? I, de 1982 
(n• 5.495/81, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe
pública, que autoriza a criação de .Munidpios do Território Federal de RoraiR 
ma e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 98 a 101, de 1982, das Comissões: 
- de ConstituiÇão e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador 

Dirceu Cardoso~ e 
- de Municfpios, de Assuntos Regionais, e de Finanças, favoráveis. 

14 

Disc.ussão~ em turno único, do Projeto de Resolução n"' 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000~00 (cinco milhõbs e setecentOs mii cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 
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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 Municípios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, de autoria do Se

nador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.) 

IS 

Discussão, em turno úníCo, do Projeto de Resolução n" 130, de 1981 (aM 
presentado pela ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer n" 
850, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dracemi (SP) a elevar 
em Cr$ 15.457.279,03 (quinZe milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mil, 
duzentos e setenta e nove cruzeiros e três centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 851 e 852, de 1981, das Comissões: 
- de CoirStltuiÇão e JUStiÇa; Pela constituciorialidade e jurídicídade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Afunic[pios, favorável. 

16 

Discussão, em turno úriícO-,- do Projeto de Resolução n" 141, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia Como conclusão de seu Parecer n"' 
883, de 1981), que autoriza- a- Prefeitura Municipal de Altinópolis (SP) a eleM 
var em Cr$ 11.282.510,68 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, qui
nhentos e dez cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 884 e 885, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiCidade, com, 

voto vencido dos Senadores José Fragelli e Hugo Ramos; e 
- de Afunicípios, favorãvel. . 

17 
Discussão, em turnO úiiico, do Projeto de Reso_lução nll I 93, d~ 1981 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n" 
1.162, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caputira (MG) a ele
var em CrS 21.171.150,00 (vfnie e um milhões, cento e setenta e um mil, cento 
e cinqüenta cruzeiros) o montante- de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.163 e 1.164, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de J\.-funicfpios, favorável. 

18 

Discussão, em primeiro TUrno; do Projeto de Lei do Senado nll 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil e dá outras providências~ tendo 

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de ConstituiÇão e Justiça, péla constituciOnalidade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorãvel; 
- de Serw'ço Público Civil, contrãriá; -e 
-de Economia-. favorável, com as Emendas de il"'s I e 2MCE, que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da ComiSSãO de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Está encerrada a sessão. 

( LevantaMse a sessão às 18 horas e 30 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GABRIEL HER· 
MES NA SESSÃO DE 5-5-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR, GABRIEL HERMES (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores e ilustres representantes da República Democrática da 
Alemanha: 

~com a maior satisfação que atendo à convocação do Líder e do PresiM 
dente para fazer esta saudação aos nossos estimados visitantes. Devo, de iní
cio, dizer a V. Ex•s que muita coisa nos une, a nós brasileiros e ao grande 
povo alemão. As nossas afinidades caminham além de séculos. 

Começo esta minha saudação aos respectivos visitantes desta pequena 
grande Nação alemã, dizendo destas afinidades. Parte do povo alemão, desde 
o Brasil Império e durante os anos de República, caminhou para as terras 
brasileiras, particularmente para onde é hoje um dos mais prósperos Estados 
do Brasil, Santa Catarina, cujo território muito se aproxima do território da 
RDA, com pouco mais de 100 mil km2

• A RDA conta com cerca de 18 mi-

lhões de_ habitantes e Santa Catarina, hoje, tem a quarta parte desta popu
lação. O_povõ alemão ·qu·e chegou- ao Brasil e se plantou acentuam ente no Sul 
do País e pelas muitas afinidades de Clima, em Santa Catarina, ali deixou, Se~ 
nhores, raízes profundas e marcas que nos unem muito. Nomes de cidades, 
além de nomes de brasí1eiros, e bons brasileirOs, que trazem no sangue e na 
lembrança a história das duas Pãtrias, a alemã e a brasileira, bons brasileiros 
são descendentes de V. Ex•s 

Santa Catarina é um dos Estados prósperos do Brasil e disto nós nos 
honramos. A RDA é um país próspero, cuja organiZação nós temos que ad~ 
mirar no continehle europeu.-Quando lemos sobre o andamento da RDA no 
campo económico, do seu progresso no setor da agricultura e no setor da in
dústria, nós sentimos toda aquela grandeza de imaginação do povo alemão: 
nada muda, mesmo quando mudam pedaços da História. f! o mesmo povo 
alemão, sempre amando. a ordem, a prosperidade. Nós temos acompanhado 
isto, nos números crescentes a cada ano, na indústria da República pequeni
na, mas que honra a parte socialista da Europa. ~a mesma coisa no campo 
da agricultura. E se nos voltarmos para a parte social, naquilo que é dedicado 
ao povo para que tenha uma vida melhor neste planeta de tantas dores e sofri
mentos, também destacaMse a república que V. Ex~s representam e que nós, do 
Parlamento brasileiro, no Senado, recebemos com muita alegria. 

É um tratamento digno de destaque o dado pela RDA ao seu povo no 
campo dos cuidados com a educação dos jovens, desde os primeiros dias até 
quando têm que se encaminhar para as universidades, ou para o setor das in
dústrias. Isto é louvâvel, e nós louvamos e admiramos o país de V. Ex•s Se a 
mãe de família trabalha, cuidados especiais são dedicados a ela. 

Por iSso, ftós nos sentimos felizes de estar aqui recebendo- repito- V. 
Ex.fs Fiz um paralelo, de início, com o pequenino Estado de Santa Catarina, 
com as cidades, com nomes tão agradáveis aos ouvidos de V. Ex•s, como Blu~ 
menau, Joinville, Brusque, Gaspart, Laura MUller, Alfredo Wagner, Felipe 
Schimidt, Boiteuxburgo, Fraiburgo, Salto Weissbach, Wamon, Witmasrum e 
outros no Paranâ e Ríá Grande do Sul, e de tantas ruas que têm os nomes 
germânicos e de alemães decentes, que honram os antepassados que dali vie-
ram, e que horiram hoje o- nosso Brasil. - - · 

Nesta altura da nossa saudação, o melhor que eu poderia dizer a visitan
tes tão ilustres lembrando antepassados é que V. Ex•s estão em terra de ir
mãos. 

Assim fa)9 porque o Brasil, com esse seu território imenso, é capaz de 
acolher povos de todo o nosso planeta, de todas as formações e de todas as 
raças, pela variedade de terras e de climas que dispomos. Este País, meus queM 
ridos amigos, acolheu um povo que deu (lO Brasil um Estado que tept aquela 
pintura germânica, sendo completamente brasileiro, graças a esta nossa for~ 
mação de povo feito para acolher, feito para receber, feito para desejar que 
todos sejam irmãos, vivam em paz e se ajudem. 

Admiramos que no campo" social milhares de habitações tenham sido 
modernizadas ou construídas, somando 813 mil e beneficiando 2,4 milhões de 
cidadãos. Que creches para atender cerca de 150 mil crianças existem; que 
mães obreiras sejam amparadas; que o ensino na RDA seJa-primorosO, bem 
cuidado, não nos surpreende. Assim, sempre foi na Alemanha e isso explica 
serem a RDA e o povo alemão uma terra de cientistas, de técnicos, de grandes 
empreendimentos no setor industrial. 

Felicitamos a nação que tem 89% dos que t~abalham na agricultura pos
suidores de certificado de especialização, desde a carta de operário especiali
zado a diploma superior. Congratulam(Hi.os em saOer que 53 universidades e 
236 escolas de engenharia e técnicas servem à juventude. Admiramos a nação 
que dá esporte a seu povo. Hoje sabemos que 3, I milhões praticam esporte, 
ou seja, 19% da população, em milhares de associações amparadas, ajudadas 
pelo poder, pelo governo·. Admiramos um povo, o alemão, que sempre amou 
a cultura e as artes e produziu para leitura da população 148 milhões de 
exemplares. DesenvolveMse, assim, o amor à leitura, às pesquisas, às ciências. 

Nas artes destacam-se com cinema, televisão, teatro, incentivos à músi
ca, a boa música clássica. Aos artistas hã amparo e incentivo. 

Nós poderíamos ser mais extensos neste pronunciamento, mas todos sa~ 
bemos desses fatos, porque os brasileiros gostam de ter notícias daquilo que 
se faz nos países próximos e nos países onde o hOmem é amigo da ciência-, 
onde o homem é amigo da educação, das artes, dos esportes, onde o homem é 
amigo do progresso. E isso, como povo jovem, nós procuramos conhecer. A 
única vez que tíve Oportunidade de visitar a República Democrática Alemã, 
dali voltei com a impressão boa que temos, quando visitamos terras onde se 
sente progresso, ordem, amor ao trabalho e respeito às criaturas, sobretudo 
às mais jovens. - · 

Isto eu gravei, anotei e me senti feliz de viver num País de aparência tran
qUila, dentro de um mundo conturbado, um País de homens que nos rece
biam com amizade. Foi uma impressão que gravei e transmito para que le
vem, nesta saudação que fazemos em nome do Senado, 9ue repre~ent~ o po:o 
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brasileiro, nesta Câmara Alta. O poVo brasileiro tem pelo povo alemao muita 
admiração e solicito a V. Ex•s, nesta râpida saudação que tenho a honra de 
faZer que transmitam ao seu povo que aqui nós qUeremos tranqUilidade para 
trabalhar; queremos que aqueles que estudam, que fazem da ciência um meio 
de tornar a vida melhor para a criatura humana, ampliem o convívio entre 
nossos povos. 

Pedimos que transmitam "ao seu povo, em nome dO--senado, em nome da 
Nação brasileira que representamos, a nossa admiração, a nossa satisfação 
em recebê-los e o nosso desejo de que, ~ nação e o povo alemão, tenham nos 
séculos vindouros toda a felicidade que merecem aquelas criaturas progressis
tas que hoje, como nós, são amantes da paz._( Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU CAR
DOSO NA SESSÃO DE S,S-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, .SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE: 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Serão só cinco minutos, sr. Presidente, 
Sr. Presidente e Sr. Ministro: 
Ouvindo atentamente a exposição de V. Ex" e as questões qUe lhe foram 

apresentadas pelos Srs. Senadores, anotei: V. Ex• falou 15 vezes o nome Mal
vinas, e os ilustres interlocutores falaram 20 vezes a expressão Ilhas Malvinas. 

Sou daqueles que pensam como Voltaire; antes de qualquer discussão 
vamos definir, primeiro, os termos. 

St. Ministro, vou revelar o segredo de polichinelo, vou falar aqui, no Ple
nãrio, sobre as Ilhas Falkland que ninguém falou. E por que vou falar sobre 
as Ilhas Falklands? Eu. que sou sul-americano, tenho profundas simpatias 
por todos os países sul-americanos e defendi, na Reunião Interparlamentar 
do México, uma tese sobre o protesto de todos _os países europeus, de que ha
via passado a hora da dominação do mundo pelo dolicocéfalo louro. Abre-se 
a possibilidade de se iristaurar no universo a dominação dos povos morenos 
formados pelo branco, pelo negro, e pelo índio. 

Mas leio, Sr. Ministro, na Resolução n9 502, tão falada e tão citada, pelo 
Conselho de Segurança das Nações Unidas_ o s~guinte: 

.. Relembrando a declaração feita- do Presidente do Conselho 
de Segurança em sua 2345• Reunião do Conselho de Segurança, a 1"' 
de abril de 1982 solicitando aos governos da Argentina e do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte a conter o uso da 
ameaça e força da região das Ilhas Falkland, profundamente pertur
bado pelas informações de uma in~asão a 2 de abril de 1982, por 
Forças Armadas da Argentina, determinando que existe uma ruptu
ra de paz na região das ilhas Falkland e das e nas Malvinas." 

Nobre Sr. Ministro, rião fui eu quem ·defini nem V. Ex• que citou, foi o 
Conselho de Segurança das Nações Unidas que diz: 

"As ilhas Falkland foram vítimas de uma invasão por Forças 
Armadas Argentinas em 2 de abril de 1982." 

Portanto, está aí uma razão que pende a questão em 45 vezes pronuncia
da aqui o nome Ilhas Malvinas e nem uma só vez se fez referência às Ilhas 
Falkland da História, que a História do mundo registra desde a Primeira 
Guerra, quando ali foram afundados aqueles famosos couraçaç:los comanda
dos pelo Almirante Graf Spee, da marinha corsãria alemã. 

Portanto, Sr. Ministro, desejo e pense V. Ex• sobre essa afirmação do 
Conselho de Seguran-ça das Nações Unida_s. E, Sr. Ministro, varrendo os be
cos da memória,-eu encontro uma pãgirta~rambêm, de outra invasão, há mui:.. 

tos anos, quando os ingleses invadiram, mais de um século antes da invasão 
da Norman_dia, em 1942, quando o Duque Guilaume, o Conquistador, salto li 
nas terras da França, bateu as priineíraS tropaS, encontrou o corpo de João 
Sem Medo assassinado com um tiro na cabeça, na Ponte de _Monterreau, 
quando um padre disse ao invasor: "os ingleses entraram na França pelo bu
raco que esse tiro fez na _Cabeça de João Sem Medo". 

Eu temo que- maior do que ·a 'ªmeaça da neocolonização das Ilhas 
Falkland ou Ilhas M_alvinas, há uma ameaça que pâira no ar em toda a 
América, e V. Ex" deve naturalmente senti-la na própria carne; é a ameaça de· 
que por aqueles buracos que fizeram os tiros no Destróier Sheffield ou no. 
Couraçado Belgrano, desembarcou na parte sul do Cone Sul da nossa Améri
ca um visitante que sempre qUisemos estivesse a distância, desembarcam ali a 
~ú~sia e Çuba, que são uma ameaça bem maior do que a neocolonização das 
Ilhas Falkland ~u Ilhas Malvinas. Não sei se V. Ex• poderâ reSponder, mas se 
responder ficarei satisfeito, sobre qual é o pensamento do Brasil desse cristal 
partido que é a união americana, com essa nova a_meaça. Ontem vi na televi
são, todos os países do leste compareceram à Chancelaria Argentina, hipote
cando s-olidariedade, e agora ouvi no râdio, quando vinha para cã,·Cuba ofe
recendo tropas para auxiliar a Argentina. Então, nós temos agora, como uma 
imensa torquez. um ramo do norte e outro do sul, apertando uns contra os 
outros. 

Sr._ Ministro, se não for veleidade demais, eu desejava ouvir da palavra 
daquele cuja expressão represen~a a orientação dos destinos da política exte
rior- do meu País. 

O SR. MINISTRO (Saraiva Guerreiro)- Sr. Presidente, ilustre Sena
dor DircelJ Cardoso, justamente o que nos cabe fazer é parar a violência e tra~ 
balharmos em conjunto. 
. O criStal partido a que V. Ex• se referiu, creio que a nossa tarefa serã, tal
vez com uma outra forma, talvez não ser como. mas, sem dúvida alguma, é 
nossa responsabilidade, certamente do Brasil e de cada um de nós, procurar 
refazer um certo grau de confiança entre os nossos países. O que eu acredito 
não pode s~r Jeito na base da condenação ou rejeição de _um deles, mas na 
base da superação dO Problema em si, resolver o problema, resÜtbelC:Cer uma 
forma oride não haja humilhações, onde haja honra para as partes e se possa 
ter paz e trabalhar dentro dela pelos interesses nossos específicos comuns, que 
V. Ex• mostrou poderem ser ameaçados por visitantes de diversa natureza. 

.ATO N• 20, DE 1982 
DO PRESIDENTE DO SENADO 

O PresideJ?,te do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais 
e com base na delegação de competência contida no Ato n"' 2, de 1973, revigo
rada pelo Ato n"' 2, de 1981, ambos da Comíssão Diretora, considerando aso
licitação dos interessados, de permuta de empregos, e à vista de inexistir qual
quer óbice, por se tratar de servidores CLT, ou aumento de despesa para o 
Senado, Resolve: - Dispensar Raimundo Marques Costa do emprego de As
sistente Legislativo, Classe .. A", Referência NM-23, e Ana Lúcia Machado 
de Matos, do emprego de Arquiteto, Classe "C", Referência NS-21, ambos 
do Quadro de Pessoal CLT, e autorizar a contratação, para o Quadro Pessoal 
_CLT,_ de Raimundo Marques Costa, como Arquiteto. Classe •'C", Referência 
NS~21, e de Ana Lúcia Machado de Matos, como Assistente Legislativo, 
Classe "A", Referência NM-23. 

Senado Federal, 6 de maio de 1982. --Senador Jarbas Passarinho~ Presi
dente. 
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l. l -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado n• 171/80; Psojeto> de Decreto Legislati
vo n•s 42/81 e redações finais 26/81 c 17/81; e Projetes de Lei da Câm-ara 
n•s 25/81 c 95(81. 

1.2.2 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 73(82, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que revoga disposição que proíbe o pagamento de juros 
nos depósitos em dinheiro feítos Perante a AdmiilÍsf{ação Pública. 

1.2.3 - Requerimento 

N9 78/82, de autoria do Sr. Senador Raimundo Parente, solicitando 
que tenham tramitação conJUnta os-Projetas de Lei do Senado n"'s 63 e 
290, de 1980. 

1.2.4- Comunicação 

Do Sr. Senador_José Sarney, que se ausentará do País. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR PASSOS PORTO ~ Sugestões apresentadas aos Srs. 
Ministros da Fazenda e da Agricultura pela Bancada Federal do Estado 
de Sergipe, Com vistas a amenizar os prejuízos causados pela estiagem na
quele Estado. 

SENADOR CUNHkLIMA -74• aniversãrio de fundação do jornal 
O Norte, editado em João Pessoa-PB. 

SENADOR AGENOR MARIA- Endividamento dos Estados e Mu
nicípios. 

SENADOR LÁZARO BARBOZA- Pedido de abertura de processo 
contra a pessoa do Sr. Procurador-Geral da República, a ser oportuna
mente formalizado por S. Ex~, pelos motivos que mencíona. 

SENADOR ALBERTO SILVA- Irregularidades que estariam sen
do praticadas por membros do PDS no Estado d_Q .Piaui. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA, como Líder- Casuísmos das 
medidas consubstanciadas na proposta de emenda à Constituição a ser en
caminhada ao Congresso Nacional pelo Governo. Manifestação realizada 
por trabalhadores do Município de Xapuri-AC, contra a devastação de 
área florestal situada naquela região. Movimento grevista do magistério 
do Estado do Amazonas. O conflito das Ilhas Malvinas como conseqUên
cia da instabilidade política que vem se verificando na Argentina. 

1.2.6- Leitura de projetos 

-~ ~ Projeto de Lei do Senado n'74/82, de autoria do Sr. Senador Gas
tão MüHer~ que dispõe sobre a padronização _dos_contratos relativos ao 
sistema de consórcio para aquisição de bt!ns, e dá outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado n9 75/82, de autoria do Sr. Senador Lá
z~ro Barboza, que a~rescenta parãgrafo aó art. 552 do Código de Processo 
CiviL - - - ---

1.2.7- Comunicação da Presidência 

-Transferência para o dia- 2- de junho da sessão especial anterior
mente convocada para o dia 10 do corrente, destinada a homenagear o 
Professor Euiícledes de Jesus Zerbini. -- -

1.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n~t 4, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis rililhões, de
zessete mil, oitocentos e dois cruzeíros e ses~enta -e Um centavos), o mon
tante de Sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum 
para~Votação do Requerimento n•-75(82. ··~~ ~ ·-
--- Projefo de Resolução n'~ 5; de 19"8I-;-qi.Je 3.Utoi:fia- i Prefeitura Mu

nicipal de Alterosa (MG) a elevar em CrS 31.756.725,00 (trinta e um mi
lhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e. vinte e cinco cruzei
ros), o montante de sua dívida consolida. Votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Resolução n9 6, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois 
milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oifo cruzeiros 
e virite e quatro centavos). o m-ontante de sua divida consolidada. Votação 
adiada por falta de quornm. 

-Projeto de Resolução n9 18/81, que autoriza a Prefeitura- Munici
pal de Senhora de Ol(veira (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e 
um milhões cento e setenta e uin míl, cento e cinquenta cruzeiros), o mon
tante_ de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Resolução n'~ 243/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 2505.952.900,00 (dois bilhões, 
quinhentos e cinco milhões, novecentos e cinqUenta e dois mil e novecen
tos cruzeiros), o montantede_ sua dívida consolídada. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'~ 13/79. de autoria_do Senad9r Mauro 
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoría especial para o 
comerciário, na forma que especifica.. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 329/80, de autoria do Senador Cunha 
Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, 
para o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais tam
bém integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorum. 
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-Projeto de Lei do Senado n<? 164/81, de autoria do Senador Luis 
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes patrono da Força 
Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n<? 352(78, de autoria do Senador Accio
ly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n<? 255/80, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 
1968, disciplinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhadores 
avulsos. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 362/79, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que altera dispositivo da Lei n9 6. 718, de 12 de novembro de 
1979. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução nq 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 sobresta· 
da por falta de quorum para votação do Requerimento n• 309/81. 

- Projeto de Lei do Senado n• 309 J79, do Senador Gabriel Hermes, 
que dispõe sobre o exercício da auditoria contãbil, e dã outras providên
cias. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requeri
mento n• 35/82. 

-Projeto de Resolução n• 123/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campo Florido (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um 
milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros), o montan
te de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação adia
da por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara nl? I, de f982, de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza a cdação de Municípios no Terri-

tório- Federal de Roraima, e dá outras proVidências. Discussão encerrada, 
ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nl? 130/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dracena (SP) a elevar em Cr$ 15.457.279,03 (quinze milhões, qua
trocentos e cinqüenta e sete mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros e três 
centavos), o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada por 
falta de quorum para o pros!'=eguimento da sessão. 

-PrOjeto de Resolução n9 141/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Altinópolis (SP) a elevar em Cr$ 11.282.510,68 (onze milhões, du
zentos e oitenta e dois mil, quinhentos e dez cruzeiros e sessenta e oito cen
tavos), o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta 
de quorum para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 193/81, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pal de Caputira (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 
divida consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum para o prosse
guimento da sessão. 

1.5-, DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR 

- Dos Srs. Almir Pinto, José Lins e Evandro Carreira, proferidos na 
sessão de 6-5-82. 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO UAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 58~ SESSÃO, EM 7 DE MAIO DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESID!l:NCIA DOS SRS. JORGE KALUME E ALMIR PINTO 

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

Jorge Kalume - Evandro Carreira - Raimundo Par~nte- Aloysio 
Chaves- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa --José Sarney- Alberto 
Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Agenor Maria- Dinarte Mariz 
-Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena- Aderbal Jurema
Nilo Coelho - Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourival Baptista -
Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Dirceu Cardoso ---:João Calmon -
Moacyr Dalla- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Láza-ro Barboza- Be~ 
nedito Canelas - Gastão Mllller - Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 31 Srs. Senadores. Havendo númer-o regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus "iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretãrio procederã à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES: 

PARECER N' 230, DE 1982 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre Projeto de Lei do 
Senado, nº 171, de 1980, que ''dá nova redação ao art. 237 do Código 
de Processo Civil". 

Relator: Senador Aloysio Chaves 
O PfOjefo de ·reí nº 171, de 1980, da lavra do eminente Seriado r Orestes 

Quércia, visa alterar o Código de Processo Civil, dando nova redação ao art. 
237, concebida nos seguintes termos: 

"Art. 237. Nas demais comarcas, os advogados domiciliados 
na respectiva sede, serão intimados: 

I - pela forma prevista no artigo -anterior, se nela houver ór~ 
gão de publicação dos atos oficiais; 

II - pesso_almente, quando não houver órgão de publicação 
dos atos oficiais. 

Parágrafo único. A intimação dos advogados domiciliados 
fofa da sede da Comarca sempre se farã por carta registrada, com 
aviso de recebimento." 

Na sua forma origirial determina o Código de Processo Civil que, no 
Distrito Federal,_ na Capital dos Estados edos Territórios, as infi"mãções-se 
consideram feitas p-ela só publicação dos-alos no órgão oficial, o mesmo ocor
rendo nas comarcas onde houver órgão oficial. 

t, precisamente, essa disposiçãO -final, que se acha contida no art. 237 do 
Código de Proce~so Civil, que o nobre autor do Projeto deseja modificar para 
que se estabeleça a obrigação de intimação do ato judicial por carta registra
da. Argúe o ilustre autor do Projeto de Lei que o profissional do Direito que 
não tem domicílio na sede de comarca que possui órgão oficial, fica obrigado 
a acompanhar a leitura de tal publicação, assinando~a, às vezes, com despe
sas, sujeitando-se à incerteza da remessa e do recebimento. Melhor, portanlo, 
mesmo diante da existência de publicação dos atos judiciais, o avisó de inti
mação por carta registrada. 

Trata-se de uma proposição aparentemente justa, porém, sem dúvida, de 
fundo casuística. O advogado, que aceita o patrocínio de causa fora de seu 
domicílio e no qual exista órgão oficial que publica os a tos do juízo. deve es
tar alerta para os serviços do seu cargo, ciente das dificuldades que a trami
tação do processo lhe possa acarretar. A publicação dos at_os forenses no ór
gão oficial é o mais condizente meio de intimação, e substituí-lo por carta re
gistrada, com aviso de recebimento, é fornecer mais unl meio para o emperra
mento da máquinajudiciãiia, entregando-se aoescrivão, ao preposto deste, a 
op-ortunidade de enviar· o aviso de intimação. 

Se, na Comarca, não há órgão oficial, então o aviso por carta, com prova 
do recebimento, se justifica plenamente. Mas essa solução jã se acha na lei. 

O revogado Código de Processo Civil de 1939 jã tratava da matéria no 
art. 168 e seus parágrafos e, transladada para o projeto Buzaid, não sofreu 
embates durante a sua tramitação no Congresso. 

Regulada com boa técnica jurídica a questão da intimação das partes e 
de seus advogados na lides forenses, não vejo, data venia, como se possa 
alterá~la. 
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Nesta condição, sem embargo da constitucionalidade, o Projeto, por 
criar situação de privilégio e dificultar o Processo Civil, é injurfdico e, por 
conseqüência, deve ser rejeitado. 

Sala das Comissões, 28 de abril de 1982.- José Fragelli, Presidente, em 
exercício- Aloysio Cha~'es, Relator- João Çalmon- Almir Pinto- Mar
tins Filho- Bf!fnardino Viana- Orestes Quércia, vencido- Leite Cha1•es :
Aderbal Jurema. 

PARECERES N9s 231 E 232, DE 1982 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n"' 42, de 1981 (n'~ 108-B, 
de 1981-CO),-qUe uaprova o texto do Acordo entre o Governo daRe
pública Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, 
pelo qual se estabelece uma faixa '"non aedificandi" ao longo da fron
teira dos dois países, concluídO em AsSur.iÇào; por troCa de Notas, efe
tuadas a 16 de setembro de 1980'". 

PARECER N• 231, DE 1982, 
da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Bernardino Viana 
De conformídade com o disposto no artigo 44, inciso I, da Constituição 

Federal, o Senhor Presidente da República, acompanhado de Exposição de 
Motivos elaborado pelo Ministério das Relações Exteriores, submete à consi
deração do Congresso Nacional o texto do Acordo entre o Governo daRe
pública Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai pelo qual 
se estabelece uma faixa .. non aedificaridi" ao longo dil fronteira dos dofs paí
ses, co-ncluído em Assunção, por troca de Notas, efetuadas a 16 de setembro 
de 1980. 

Segundo o documento que acompanha a Mensagem presidencial, os mo
tivos que induziram a se firmar tal Acordo, foi o "surgimento de construções 
sobre as diretrizes que unem marcos contíguos na lioha de fronteira, em total 
discordância com o que estabelece o .. Protocolo de Instruções para a Demar
cação e a Caracterização de Fronteira Brasil-Paraguai'\ firmado no Rio de 
Janeiro em 9 de maio de 1930, que determina a intervisibilidade, a olhos de
sarmados, de marcos consecutivos". 

Em estrita obedíência ati disposto no artigo 10 do Protocolo, foi essa iil
tcrvisibilidade uma das condições observadas na construção de marcos ao 
longo de quase quatrocentos quilômetros da fronteira seca_ entre os dois paí-
ses. 

É sabido que "nos últimos anos, construções irregulares, erguidas preca
riamente entre os marcos anteriormente erigidos, bloquearam a visibilidade 
recíproca, cm desacordo com os termos do Protocolo, em 1977, por ocasião 
da 30• Conferência-- da Comissão Mista de Limites e de Caracterização da 
Fronteira Brasil-Paraguai, o problema foi levantado pelos Delegados demar
cadores de ambos os países". 

Em conseqüência, decidiu-se prOpor aos-dois Governos -nicdidas no sen
tido de desobstruir c_ manter livre de obstáculos físicos, uma faixa de cinqUen
ta metros de largura, sendo vinte e cinco metros para dentro do território de 
cada um dos_ países, para fins exclusivamente de trânsito. 

Examinamos o texto do ato em questão e nada encontramos que desa
conselhasse a sua aprovação nesta Comissão, ·na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo n"' 42, de 1981. 

Sala das Comissões, lO de março de 1982.- Luiz Viana, Presidente
Bernardino Viana, Relator- Moacyr Dalla- Saldanha Derzi- Martins Fi
lho - Nelson Carneiro -João Calmon - Luiz Fernando Freire- Lourival 
Baptista. 

PARECER N• 232, DE 1982 
Da Comissão de Segurança Nacional 

Relator: Senador Raimundo Parente 
Motivado pelo surgimento de construções sobre as diretrizes cjue unem 

marcos contígUos na linha de fronteira Brasil..:Par8.guai, OS gOveriios desses 
dois países deCidiram firmar o Acordo, cUjo" texto o presente projeto de decre
to legislativo aprova. 

A mensagem presidencial que encaminha a matéria;-ao Poder Legislati
vo, estâ acompanhada de Exposição de Motivos em que o -chanceler brasilei
ro, entre outros detalhes, informa: 

uNos últimos anos, construções irregulares, erguidas_ precaria
mente entre os marcos anteriormente erigidos, bloquearam a visibi
lidade recíproca. em desacordo com os termos do Protocolo. 

Em 1977, por ocasião da 30• Conferência da Comissão Mista 
de Limites e de Caracterização da Fronteira Brasil-Paraguai, o 
problema foi levantado pelos Delegados demarcadores de ambos os 

-- ---pãíSes-.u- -

O Protocolo a que se refere o tópico reproduzido, da exposição ministe
rial, é o "'Protocolo de Instruções para a Demarcação e a Caracterização de 
Fronteira Brasil-Paraguai", assinado no Rio-deJaneiro, a 9 de maio de 1930. 
EsSe instfumento determina a interviabilidade, a ~olhos d~armados, de mar
cos consecutivos. 

Além da orientação estabelecida pelo Protocolo, a legislação brasileira 
proíbe edificações na faixa de fronteira, sem a devida autorização do Poder 
competente. 

Ora, o erguimento de construções de caráter precário, na região de fron
teira, constitui, por issO mesmo, ofensa à lei. E a desobediência se aprofunda, 
quando o prédio é erguido sobre a linha dos marcos contíguos e de maneira a 
bloquear a visibilidade recíproca. Daí, não interessar, nem ao Brasil, nem ao 
Paraguai, tais construções perturbadoras. 

O Acordo em exame se fez por meio de notaS. O instrumento brasileiro 
define a concordância do nosso Governo, conforme os itens abaiXo: 

"a)Representando os marcos de limites erigidos na fronteira 
Brasil-Paraguai símbolos da soberania territorial de ambos os paf
ses, c devendo os mesmos ser intervisíveis, conforme estabelece o 
Artigo 1"' do Protocolo de Instruções acima referido, os dois Gover
n-os concordam cm caracterizar, através da Comissão Mista de Li
mites e de Caracterização da Fronteira Brasil-Paraguai, no mais 
breve prazo, a faixa de terreno que se descreve no item b e adotar, 
em conjunto ou separadamente, conforme o caso. todas as medidas 
necessárias para a desobstrução das_ diretrizes que unem os marcos 
contíguos e fazer que a referida faixa de terreno fique totalmente de
socupada e habilitada exclusivamente para o trânsito. 

b) Paralelamente aos segmentos retilíneos que unem os marcos 
contíguos de _caracterização da fronteira Brasil-Paraguai, e até uma 
distância de vínte_e cinco metros para dentro do território de cada 
um dos países, na zona rural, não poderá ser elevada nenhuma cons
trução, cerCa, plantação ou qualquer outro tipo de obstáculos, fi
cando em conseqUência a referida faixa de terreno de cinqUenta me
tros de largura destinada exclusivamente ao trânsitO." 

Com as providências assentadas, ficam preserv-ados os interesses dos 
dois países, e evitada a- possibilidade de futuros desencontros. 

Opinamos, pois, pela aprovação do presente projeto de decreto legislati-
vo. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 1982.- Dinarte Mariz, Presidente
Raimundo Parente, Relator - Gastão Mü.ller --Benedito Ferreira. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

PARECER N• 233, DE 1982 

Redatão final do Projeto de Decreto Legislativo n9 26, de 1981 
(n' 104/81, na Câmara dos Deputados). 

Relator: senador Moacyr Dalla. 

A Comissão apresenta a redação final_do Projeto de_ Decreto Legislativo 
n9 26, de 1981 (n9 104/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da 
Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimo-- SAR, con
cluída em Hamburgo, a 27 de abril de 1979, -entre o Brasil e diversos p'ifses. 

Saia das Comissões. 7 de maio-de 1982.- Laélia de Alcântara, Presiden
te - Moacyr Da!fa, Relator - Bernardino Viana. 

ANEXO AO PARECER N• 233,DE 1982 

Redatão final do Proje~o de Decreto Legislativo n"' 26, de 1981 
(n' 104/81, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso r, da ConstitUição,-e eu, - , Presidente do Senado Federal, 
promulgo_ o seg~inie- - - - · · 

DECRETO LEGISLATIVO 

N• , de 1982 

Aprova o texto da Convenção Internacional sobre Busca e Salva
mento MarítimoS- SAR,- concluída entre- O Brasil e diversos países, 
em Hamburgo, a 27 de abril de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 Q É aprovado o texto da Convenção Internacional sobre Busca e 

Salvamento Marítimos- SAR, concluída entre o Brasil e diversos países, em 
Hamburgo, a 27 de abril de 1979. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 
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COMISSÃO DE REDAÇÃO 

PARECER N• 234, DE 1982 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n>:> 27, de 1981 
(n' 101/81, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Moacyr Da/la 

A Comissão apresen(a a redação final do ProjetO de Decreto Legislativo 
n• 27, de 1981 (n' 101/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo entre o Governo -da República Argentina; o Governo da República 
Federativa do Brasil c o Governo da República Orkiltal do Uruguai, pelo 
qual se coordena a distribuição de canais para o Serviço Móvel Marítimo, na 
faixa de 2.06_5 a 2.l07 Khz, concluído em Montevidéu, a 8 de julho de 1980. 

Sala das Comíssões, 7 de maio de 1982.- Laélia de Alcântara, Presiden~ 
te - Moacyr Da/la, Relator - Bernardino Viana. 

ANEXO AO PARECER :-1• 234, DE 1982 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1981 
(n' 101/81, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso NaciOnal aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, , Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 

N•, de 1982 

Aprova o texto do Acordo concluído entre o Governo da Repúbli~ 
ca Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover~ 
no da República Oriental do Uruguai, pelo qual se coordena a distri~ 
buição de canais para o Serviço Móvel Marítimo, na faixa de 2.065 a 
2.I07 Khz, em Montevidéu, a 8 de julho de 1980. 

O Congresso Nacion-al decreta: 
Art. J9 É aprovado o texto do Acordo concluído entre o Governo da 

República Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil e o Go~ 
vemo da República Oriental do Uruguai, pelo qual se coordena a distri~ 
buição de canais para o Serviço Móvel Marítimo, na faixa de 2.U65 a 2.107 
Khz, em Montevidéu, a 8 de julho de !980. 

Parágrafo úniCo. QUaisquer atos de que -possa resultar revisão do 
Acordo de que trata este artigo frearão sujeitos à aprOvação do Congresso 
Nacional. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

PARECER N• 235, DE 1982 

Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei da Câmara n<? 
25, de 1982 (n'? 413~B, na Casa de origem) que "autoriza a pessoa fisi~ 
ca residente na Amazônia Legal a aplicar incentivo fiscal em Fundo 
para o desenvolvimento regional". 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

Originário da Cãm_ara dos Deputados, o presente projeto objetiva auto
rizar a pessoa física residente na Amazônja Legal a aplicar incentivo fiscal em 
Fundo para o desenvolvimento regional. 

Para tanto, prescreve que o contribuinte - pessoa física residente na 
Amazônia Legal- poderá substituir o·TncentiVOfiScal críado pelo Decreto
lei n'? 157, de lO de fevereiro de 1967, para aplicação de incentivo, de igua-is 
percentuais, em Fundo para o desenvolvimento regional, subordinado à ges
tão de bancos oficiais da região. 

É dado ao Poder Executivo O-prazo- de 6(J dias para a regulamentação da 
lei, no que tange à constituição do Fundo nela previsto. 

O autor da proposição justifica sua iníciafiVã. sob a alegaÇão de que os re~ 
cursos do chamado Fundo I 57 estão, hoje, submetidos a um regime de apli~ 
cação totalmente divorciado dos fundamentos doutrinários que lhe deram 
origem, servindo quase que exclusivamente, às regiões que integram o eixo 
Rio~São Paulo, onde são aplicados cerca de 78% do montante desses recur
sos, para uma participação ínfima d-e apenas 3% para as unidades que com~ 

~ põem a Região N_or_te-Nordeste. Tal $Ítuação- _assevera o Autor"do projeto 
- decorre fundamentalmente do deformado pragmatismo que orienta os in~ 
vestirnentos com recursos do Fundo 157, procurando servir mais aos seus ad~ 
ministradores do que aos seus investidores. 

A proposição parece~nos válida, na medida ·em que;-substituindo um re
gime de aplicação defeituoso, promove distribuição mais equilibrada desses 
recursos _no plano dos investimentos setoriais, mediante solução que evita o 
agravamento dos desníveis regionais. 

Assim sendo, e por entendermos que a região da Amazônia Legal carece 
de uma política económica ·voltada para a proteção das suas imensas e tão co
biçadas potencialidades, é que opinamos pela aprovação do presente projeto. 

Sala das Comissões, 5 de maio de 1982. - Lenoir Vargas~ Presidente 
eventual- Gabriel Hermes, Relator- Alberto Silva- Benedito Ferreira
Bernardino Viana - José Lins. 

PARECER N• 236, DE 1982 

Da Comissão de Legislação SOcial, sobre o Projeto de Lei da Câ
mara n' 95, de I981 (n' 2.297-C, de 1979, na Casa de Origem), que 
ualtera o "-caput" do art. 227 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
dispondo sobre a jornada de trabalho dos empregados nos serviços de 
telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, de radiotelegrafia era~ 
diotelefonia ''. 

Relator: SentJdor Henrique Santillo 

A Consolidação das_ Leis do Trabalho, no Titulo III, cuida "das Normas 
Especiais de Tutela do Trabalho". E no Capítulo I desse Título, .... das Dispo~ 
sições Especiais sobre Duração e Condições de Trabalho", em cuja· Seção II 
trata "dos empregados nos serviços de telefonia, de telegrafia submarina e 
subfluvial, de radiotelegrafia e radiotelefonia", determinando no caput do 
arL 227 que nas entprêsas-q_ue ·explorem tais serviços; os respectivos operado~ 
res têm direito a uma duração mãxima de trabalho de seis horas contínuas 
diárias, ou trinta e seis horas semanais. 

Em virtude de o dispositivo aludir às empresas que explorem tais ser~ 
viços, somente nestas, na prática, vem sendo aplicada a disposição celetista. E 
os mesmos trabalhadores que operam as mesmas atividades fora dessas em~ 
presas, estão sendo obrigados à jornada normal de oito horas por dia. 

A jurisprudê-ncia pacífica dos Tribunais de Trabalho é no sentido de que, 
quantos trabalhadores operem tais serviços, fazem jus à jornada reduzida de 
quatro horas diárias. O que ditou a norma fofa natureZa estafante do traba
lho, e não para quem é ele prestado. 

Consoante se constata, o projeto é procedente, fato que nos leva a nos 
manifestãr por sua aprovação, por oportuno e conveniente. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 1982. -Raimundo Parente, Presidente 
- Henrique Santillo, Relator - Aderbal Jurema - Franco Montoro -
GaQriel Hermes. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à pub1i· 
cação-. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. !~'-Secretário. 

É lido o _segu(nre 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 73, DE I982 

Revoga disposição que proíbe o pagamento de juros nos depósitos 
em dinheiro feito perante a Administração Pública. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• 10 revogado o art. 3• do Decreto-lei n• 1.737, de 20 de dezembro 

de 1979. 
Art. 2~' Esta Jel entrará em viga" r na data de sua publicação. 

Justificação 

Diz o art. 3•, do Decreto-lei n• !.737, de 20 de dezembro de I 979, que: 
uArt. 31' Os depósitos em dinheiro de que trata este Decreto~ 

lei não vencerão juros. 
Parágrafo único. Os juros das Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional depositados reverterão, em todos os casos, à Cai
xa Econômíca Federal, como remuneração pelos serviços de depósi
to dos títulos." 

A norma, que vem sendo posta em prática desde a edição do referido di~ 
plorna legal; ccinsagra, entreuinto, a nosso Ver, impropriedades aberrantes. 

Com efeitO~ se os-·áepósitos dlScipliõadOs pelo-Decreto-lei n9 1.737, de 
1979, são compulsórios e feitos no exclusivo interesse da administração, con
forme vem declarado expressamCilte, corno justificar que, uma Vez realizados 
em dinheiro, não vençam juros? Tanto mais que, como sabemoS, esse dinhei
ro não fica imobilizado na Caixa Econômica, senão que é imediatamente 
ãplicado com alta rentabilidade em favor da referida instituição. 

De outra parte, a maioria dos depósitos (cujo elenco consta dos incisosl 
a IV do art. 1 '?do Decreto~ lei n~' 1 :737) é feita como garantia de instância, não 
saindo portanto do patrimônio do depositante que apenas a oferece porque a 
tanto é obrigado, como explicar a reversão dos juros das ORTNs à Caixa a 
título de "remuneração pelos serviços de depósitos"? 

Ora, são serviços não buscados pelo depositante que, assim,' ilão pode 
responsabilizar~se por seu eventual custo. 
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Veja.:se, por último, que há uma contradição, um conflito entre o .. ca
put" do art. 39 e o seu parágrafo único, já qtie; por exemplo, a empresa parti
cipante de determinada licitaÇão, se quiSer e tiver disPonibilidade finariceíia, 
preferirá fazer a caução do inciso IV, ao art. 19 em diTiheiro, Visto como dei
xará de obter juros enquanto durar o depósito, mas "!iãO preciSará perder, em 
favor da Caixa, os juros que lhe rendem as ORTNs. 

Tais são os rrtotivoS -por· que pleiteamos a revogaÇão do dispositivo. 
Sala das Sessões, 7 de maio de 1982. - FrairCo Montoro. 

(Às ComiSsões de Constituição e Justiça, de Economia e de Fi
nanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O projeto lido serã publicado e 
remetido às comissões compe1ehtes~ -- - -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9-Secretârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 78, DE 1982 

Nos termos do art. 282 do Regimento Inferno, requeiro que tenham tra
mitação conjunta os Projetas de Lei do Senado n•s 63 e 290, de 1980. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1982.- Raimundo PGTente, Presidente da 
Comis-são-de Legislação Social. · - --

0 SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O requerimento que acaba de 
ser lido será publicado e incluído, oportunamente, em Ordem do Dia, nos ter
mos regimentais. 

Sobre a mesa, comunicação cuja leitura será fe1til pelo Sr. 19-Secretário. 

E lida a seguinte 

Em Iº de maio de 1982 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência cjUe me auSentarei do 

País a partir de 11 do corrente, para, devidame:rlte--autOTizado pelo Senado, _na 
forma do ar_t. 36, § 29, ?a C?IlstitLiiÇão e art. 44 dO Regímento Interno, parti
cipar da Comitiva que acõmpoaõhã.ra- o Seilhoi- Presidente da República em 
sua visita aos Estados Unidos da América do Norte. 

Cordialmente, José Silrney. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A Presidência fica ciente. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Passos_ Pôrto, por cessão do nobre 

Senador Leite Chaves. 

O SR. PASSOS PÓRTO (Pronuncia o seguinte discurso.)...:. Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, só depois que choveu no 1\ ardeste é que resolvi falar 
sobre a seca que ciclicamente se abate sobre aquela reglão. Tenho 50 anos de 
experiênCia nesse drama clirilático, -desde, portanto, 1932, quando assisti e 
participei daquela grande seca em que o Nordeste viveu talvez a sua m11ior 
tragédia, não só pela escassez de chuvas que destruiu a sua economia agro pe
cuária, mas tambén1 pela dCsordem sodã.l-qlle se estabeleceu na região cnm as 

conseqUências políticaS da Revolução de 30, o me"do do banditismo que 
avassalava o sertão e o recrutamento imprevisível para as lutas do reV"arichis
mo constitucionalista de São Paulo. 

O Brasil era um cenãrio só de incertezas e o Nordeste v-ivia iodas essas 
expectativas diante de uma terra esbraseada e de um céu pegando fogo. 

Trago comigo, Sr. Presidente, as marcas profundas das estiagens. Diria 
mesmo que elas desviaram o curso da minha vida. Descendente de família de 
bacharéis, fui ser engenheiro agrônomo para ter uriia -melhOr resposta às so
luções para a economía do semi-ãiído. Hoje, com a vivência ·acUmulada nes
tes anos, estou convencido de que já perdemos muito dinheiro e muito tempõ 
com ·paliativos e emergênCias. - · - -- - -·-

Vejam, por exemplo, a estatística recente da tragédia. O Brasil, em 1981, 
gastou CrS 50 bilhões a fundo perdido para que alguns milhões de nordesti
nos pudessem alimentar-se, embora precariamente, e não morressem à 
míngua. No início de 1981, o GOVerno Federaljâ despendeu com esse mesmo 
objetivo cerca de Cr$ 16 bilhões e tudo indica que a trágica contabilidade das 
secas fechará o ano com um saldo negativo de Cr$ 100 bilhões, necessários 
para sustentar em obra de emergêncía 1,8 milhão de nordestinos. 

O que já se gastou, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em obras paternalistas 
e ações assistenciais daria para se conStituir, ao longo de todos estes anos: as 
bases de solo e água no polígono das secas. 

Jâ há uma tecnologia na região que somada aos projetes de recursos 
hídricos dariam, por certo, a solução definitiva- ao problema da irregularida
de pluviométdca. 

Creio, nO 6-ntanto, Si'. Presiderite, Srs. Senado"res, que o combate não 
vem porque a sociedade nordestina ainda não se dispôs politicamente a 
adotá-lo. A faixa úmida da região ê ocupada por grarides fazendeiros e indus-

triais e pela sociedade dominante que poucos vínculos têm com a área das se
cas. Os instrumentos de desenvolvimento regional se preocupam com os indi
cadores de crescimento rápido em detrimento do desenvolvimento espa-cial 
jUSto e equilibrado. O padrão cultural do Nordeste ê ·o acervo da nossa for
mação hístórica, de bacharéis e retóricos espe-ctilãdõn!s culturais, mais preo
cUpados com o cOntinente de que com o coritCúdo. A região adora os tribu
Jros-e os Cantadores, os literatos e os construtores de obras monumentais. 
Ninguém dá -impOrtância ao homem silencioso que pesquisa e reflete as reali
dades dos problemas básicos da sociedade. Depois, o Nordeste é a região-das 
casas-grandes e senzalas. A sociedade nunca deu apreço à agricultura, que é 
a:nvidade de escravo. 

Temos de mudar tudo, Sr. Presidente, naquela região. Mudar, sobretu
do, o homem, para adaptá-lo a uma nova realidade política, social e cultural. 
E através desse novo__ homem construir um novo Nordeste, em bases racio
nais, técnica e ecOnOmfca"mente. 

Armado todo esse cenário da verdade regional, desejo hoje partiCularizar 
a situação de Sergípe, que apesar das chuvas que caem em todo o Estado, está 
em situação de calamidade, em virtude de seca pertinaz que flagelou durante 
estes três últimos anos o sertão e o litoral. Aquele pequeno Estado, apesar de 
s-er Um dos promissores díSirítoS minerá.í.S ao páí~ tem mi agricultura e, s_obre
tudo, na pecuária, a sua tradidOnal base e_conômica. Eis o quadro-alarmante 
que, me é informado pelas entidades de classes: 

I- a produção de milh_9 em 1981 sofreu uma_reduç__ão de 65% e a de fei
jão, 85%; em 1982 nada foi plantado ainda, o que deveria ter ocorrido em fi
nal de março; 

2-- as pastagens foram aniquiladas na maioria das áreas, havendo ne
cessidade de replantio e jã não existe qualquer reserva forrageira no estado; 

3 _....,...... o rebanho bovino sergipano foi reduzido em 40%. Cerca de 400 mil 
animais morreram ou foram vendidos por preços_ irriSóríos ejoll deslocados 
para pastagens arrendadas na Bahia, A lagoas, Maranhão, Minas Gerais e até -
Goiás, com poucas persj:l"eciivas de retornO-Pelo alto custo de -transporte, 
acarretando o despovoamento em grande escala; 

4- a produção de leite foi quase paralisada; a Cooperativa Setgipana 
de LaticínióS, resi_>onsãvel pelo abastecimento_ de Aracaju, teVe a produção de 
seus associados reduzida de 7D millitio"s por dia para 18 mil, estando o déficit 
sendo coberto por importação; e-stima-se em- 80% a redução do produto leitei
ro no Estado; 

5--o estado de_subnutriç&o do rebanho é de tal ordem que, mesmo com 
o início do inverno, muitos animais airlda morrerão e os_ remanescentes terão 
o Tndice de fertilidade extremamente reduzido e dificuldades para recupe
ração do peso; os reflexos negativos da atual seca, portanto, estender-se-ão 
por longo tempo; 

6- os problemas de ordem social são graves, particularmente no que 
tange ao desemprego dos pequenos produtores ruraís e da mão-de-obra ag6-
cola; na defíciêncla do suprimento de alimentos e de água à população, além 
de grande queda no nível de vida. Os produtores estão extremamente apreen
sivos, sob pressões econômica"s e psicológicas, pela total impossibilidade de 
saldar compromissos bancárioS e pela falta de condições de manter o queres
ta do rebanho, a propriedade e sua própria família. Tal situação já levou pro
dutores ao suicídio, atestando_ assim a gravidade social da situação. 

Tal quadro, Sr. Presidente, fez com que o Governador Augusto Franco, 
através do Senhor Vice-Presidente da República, encaminhasse ao Presidente 
João Figueiredo e aos Ministros da área econômica um memorial representa
tivo das reivindicações dos setores comprometidos com a- crise. A Bancada 
Federal, acompanhada do Presidente da Associaçào dos Criadores de Sergi
pe, do Presidente da Federação das Associações Ruraís e do SecretáriO Oa 
Agricultura, também esteve com os Senhores Ministros da Fazenda e da 
Agricultura e a todos levando as seguintes sugestões de emergênci~;-

1 -composição das dívidas vincendas ou a vencer, de custeio e investi
mento, prorrogando todos os venc1ri1entos por mais I 8 meses, reduzindo as 
taxas de juros das operações para 12% ao ano; _ 

2- cai'ência de 18 ilú!Ses, a partir da: composição, para pagamento de 
juros; 

3 - criar uma linha de crédito para a construção de aguados e poços tu
bulares, com juros de 12% ao ano e prazo de 8 anos, com 3 anos de carência 
pa:ra- õ -principal e 18 meses pa:ra- Os juros; 

4- linha de crédito p_~ra aquisição de forragens em geral e aluguel de 
p~sta~ens (inclusive (ora_ do ~stado), com juros _de 1~% ao ano e com prazo de 
24 meses; 

5- linha de crédito para capital de g-iro, visando a manutenção do imó
vel rural~ seus fins rep-rodutivos, com juros de 12% ao ano e Prazo de 24 me
ses, ficando ·os juros para serem_ pagos no final; 

6 - fazer do Banco do Estado de Sergipe o agente repassado r desses re
cursos destinados aos programas ora relacionados. 
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Esta série de sugestões apresentadas ao Governo Federal visa tão
somente contornar a situação atual, visto ser irreversível o quadro de dificul
dades e contando com o futuro favorável de clima e apoio financeiro, só da
qui a 4 anos o Estado _terá o ~eu equilíbrio econômico-:social no meio rural 
restaurado~ 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a solução definitiva do proble-ma 
das secas do meu Estado es_tá dependendo de velhos programas e projetes 
não-cumpridos. 1: preciso que eduquemos aquele povo para conviver com a 
seca, através de sistemas que ví3bifizem: 

t - o aproveitamento das suas bacias hidrográficas; 
2- a perenização do_s seus rios se_cos; 
3 ---:-a captação de sua água subterrânea; 
4 - a interligação de bacias, a partir do rio São Francisco; 
5 -o prosseguimento do programa de adutores tão bem estimulado 

pelo Governo Augusto Franco. 

O Sr. Cunha Lbi1a -·permite V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. Cunha Lima - Em chegando ao plenário do Senado, V. Ex• já se 
encontrava na tribuna a proferir esse opoftuno dTscurSõ sobre a problemática 
do seu Estado. São sugestõeS. e fêivindicã.çõeS a-s maiS justas, as mai-s legíti
mas. Na condição· tarilbém de Senador do Nordeste, porque aqUi repres_ento 
o meu pequeno Estado, a Paraíba, quero que V, Ex• estenda essas sugestões, 
essas medidas salvadoras que há anos nós e outros parlamentares da Região 
vimos -defendendo, com a solidariedade, até, de companheiros de outras re
giões, quero, repitO, que-v.- EX• amplie essas reivindicações, essas sugestões 
tão bem· colocadas para toda a regiãO do NQrde_st_e, prinCipalmente para a Pa
raíba, cujo povo também padece, da mesma forma e com a mesm_a intensida
de, os males que afligem o seu peqUenino -EStado, o glorioso Sergipe. 

O SR. PASSOS PORTO- Agradeço e incorporo com muito prazer as 
palavras de V. Ex•, não só f,-ela solidariedade de um eminente representante 
de um Estado vítim-a dos mesmos problemas estruturais da seca, como por
que V. Ex• é de uma regiã-o do seu Estado que simboliza o problema do sem i
árido do N ardeste, que é Campina Gfánde. -

O Sr. Cunha Lima- Permite V. Ex' um novo aparte? 

O SR. PASSOS PORTO- Ouço, com muiTo prazer, o aparte de V. Ex• 

O Sr. Cunha Lima- Nobre Senador, por incrível que possa parecer, a 
notícia que hoje tivemos da Paraíba e, naturalmente, de todo o Nordeste, é de 
que serão desativadas as frentes de serviço. Mal caem chuvas no Nordeste, na 
Paraíba, e já se fala em retirar aqueles favores ou aquelas m~did-as· salvadoras, 
pelo menos paliativas, que são as frentes de trabalho no Nordeste. Peque vi
verá o povo se apenas- urila ou duas chuvas não permitem que se operem um 
milagre e que logo tenham o que comer, através da a~ricultura que não tem 
sido subsidiada, que não tem sido ajudada através (ie sementes, através de fi
nanciamentos baratos? Nós, daqui dessa tribuna, aproveitando o discurso de 
V. Ex•, queremos também fazer um apelo ao Ministfõ do Interior, ou a quem 
de direito, para que não eliminem essas frentes de trabalho e as façam perma
necer até que dias melhores sejam vividos pelos nordestinos. 

O SR. PASSOS PO.RTO - Nobre Senador Cu.nh.a _Lima, este era o 
problema que eu gostaria de no início do meu discurso focali;zar ... Ao .longo 
dos anos, os Anais do Congresso estão cheios des~e t~po de discurso e <_i~ ape
lo que nós temos feito, representantes da região, nesse assistencialismo per
manente, repetido, monótono, para uma região que deveria jâ ter programa 
de sua restauração, de seu combate, sobretudo, da calamidade das secas, pro
jetado cpm recursos técniC:OS que temos hoje em disponibilidade na região. O 
que ocorre, nobre Senador, é que o Governo, conforme eu disse neste discur
so, só -no ano passado ele gastou erri assistência ce-rca-de 50 bilhões de cruzei
ros. Este ano é possível que chegue a 100 bilhões, fára: os recursos indirefos 
que são enviados à região por causa da calamidade. E o que ocorre? Os velhos 
rios, os rios secoS- do Nordeste, até hoje, não houve nenhuma providência 
para sua perenização, a não ser projetas pioneiros como o do Governador 
Marco Macíel em Pernambuco, e em Sergipe ccitn a conStrUção de cinco adu
toras a partir de São Francisco, e que estão abastecendo já as comunidades, 
quase nada há de concreto no programa básicO de iriiga:ção, cfi.Ie deve ser esse 
o programa prioritário da região, acima de qualquer outra providência. O 
que ocorre é o seguinte: o Governador vai mandar abrir novamente essas 
frentes de serviço, elas vão-se manter corn_baixos salários durante alguns me
ses, as chuvas chegam mas deixam seqUelas da seca que já <!sfá TIO terceiro 
ano, a base estrutural da sociedade não está preparada para uma vida autô
noma, este povo vai_ continuar-sob_~ tutela ôo EStado, ç nós viveremos ao lon
go, pelo menos, deste século, a repetir aqui, como representantes da região: 
não está chovendo, crédito subsidiado para isSo, importância para aquilo. 

Resultado: ao invés de sermos a grande região que deveria participar do de
senvolv_imento econômico brasUeiro, pimalizantOs a economia brasileira por
que vivemos permanentemente Solicitando recursos extraordinários para re
solver um problema que a tecnologia jâ resolveu. 

-o Sr. Almir Pinto-- Permite V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. A tinir Pinto- Estou acompanhando com muita atenção o brilhante 
PronunCiiiinento dé-V. -EX•, nestã-tarde, da iríbuna do Senado Federal. Eu já 
me preparava para dar um aparte, quando oportunamente nosso ilustre cole
ga da Paraíba, Senador Cun_ha Lima, se antecipa ao meu aparte e diz quase 
aquilo que eu desejava dizer a V. Ex•. Acontece exatamente o que o Senador 
Cunha Lima há pouco referiu, e, sobre o que eu fiz dias atrás, um pronuncia
mento abordando o problema da desativação das frentes de serviço no Nor
deste. Falei inclusive de um trabalho muito bem feito pelos agrônomos do 
Ceará, publicado na imprensa de Fortaleza, com o título: "Desativação im
prudente." Na verdade, nobre Senador, não está havendo inverno no Nor
deste. Tem choyido pouqu_íssimo. ~_stiv~ r~centemente nl.? Ceará; passei 5 
dias, e durante este período Choveu em apenas 6 municípios do Estado: 2 mm 
nuirt município, 6 inm em. outro município e 5 rrim em outro município. O 
que mais me angustia, no momento, são as previsões-do CTA, de São José 
dos Campos para 1983 - õs seus estudos vêm dando certo já que em 1982, 
em raríssimos muriicípios, caiu chuvas torrenciais. -Num ou noutro municí
pio, chuvas de 110 mm, 150 mm. Até que não é coisa muito boa, porque as 
primeiras chuvas de cento e tantos mm vão levando tudo de roldão, como se 
diz, trazendo até prejuízos, arrombando pequenos açudes, que tanto trabalho 
deram para ser construídos, e os proprietários, geralmente agricultores 
pobres, vão ficar sem aquela aguada que servia para o seu pequeno rebanho, 
para a sua pequena plantação. Pois bem, o que está acontecendo? O inverno 
-do Nordeste, neste- ano de 1982, tem sido um inverno, como costumamos di
zer, lavrado inverno finá, que até aqui não fe"z ãgua. No ano passado, nobre 
Senador, não obstante, ter sido um ano de pique, dentro da previsão do CTA, 
como também ó -sei-â o ario de 1983, o.s grandes açudes do Nordeste sangra
ram; o Orós, o Banabuiú, os médios e pequenos açudes sangraram e a pe
cuária firmou-se nessas águas que _os pequenoS -e- rifédíos reservatófios recebe
ram durante o inverno curtíssimo Ue 1981. A minha preocupação e a minha 
angústia é exatamente eSta: não houve açude que tórilaSse água no Ceará. On
teril, quãndo eu me eriConttava aqui n-o plenário, sentou-se ao meu lado o De
putado cearense Gomes da Silva, que é de uma regíão que tem Um potencial 
hídrico relativamente grande. Nada menos de 3 bons reservatórios, entre es
tes o açude Pentecosta que visitado pela Comissão de Senadores, e onde se lo
caliza o centro de piscicultura do Estado. Perguntei, então, ao Deputado Go
mes da Silva: os açudes de Pentecost~, General Sampaio, Caxistoré; tomaram 
água? Ele disse: ~·Pelo contrãrio, O Pentecoste diminuiu ã ãguã." Por aí V. Ex• 
vê o perigo. O açude Acar_ape do Meio, que abastecia Fortaleza, está seco. 
Salvou-se de morrer de sede a população fortalezense, graças aos dois outros 
grandes açudes que foram construídos num sistema de vasos comunicantes: o 
Pacoti e o GaVião, com_500 -mílhões _de me_!rOs ~úbicos d'água, o que assegu
rará, possivelmente, por mais dois anos, o abastecimento da capital. Mas, o 
amigo açude que abastecia Fortaleza secou. Também Iiz referênda· aqUi ·ao 
problema ~e Salvador, oride a água esta_va sendo racionada, como informou 
o Senador Jutahy Magalhães. Se a chuva não caísse, a s-ituação em Salvador, 
a grande cidade que V. Ex'- conhece muito 6em, porcj_ue seu Estado é vizinho 
dO da Bahia, seria catastrófica. Nesta tarde V. Ex• faz um discurso muito bem 
Concatenado, como é do seu feitio, da sua cultura e da sua inteligência. Equa
ciona o Governo de Sergipe o problema de maneira real, de maneira positiva, 
como deverá ser fefio Pelo M ini"stério do Interior, que tem à sua frente o nos
so prezado amigo e dinâmico Ministro Mário Andreazza. É uma garantia 
para nós. O ~inistrq Mário Anqre~_z~a! que sabe que é difícil combater a seca 
nO NOrdeste, está de acordo, está ciente e consciente que teremos tudo que fa
zer para minimizar todos os problemas que a seca traz à nossa região sofrida, 
região que m_erece, na verdade, melhor sorte. 

O SR. PASSOS PORTO~ Nobre Senador Almir Pinto, m·esmo que ti
vesse ch_qvjcjo para encher os açudes do Ceará, mesmo que o índice pluviomé
trico tiv"eSSe sido maior, a·seca continuaria na Região. Não há nem mesmo 
problema de índice pluviométrico na seca da Região · 

A Austrália mantém ur:na economia estável e é um país em desenvolvi-
mento com 500 mm de chuva por ano. · 

O problema não está na queda de chuva. O Problema está no desperdídO 
das chuvas que caem, no não -_aproveitamento dos recursos hídricos daRe~ 
gião", Sobretudo na modificação da mentalidade regional, para se acabar com 
esse permane-nte apelo ão Governo federal para soluções de emergência, -p-ara 
condiciõriaiiieiifOS a programas aSSístenciais: Vem-se deixando, ao longo do 
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tempo, que os programas da estrutura agrária da Região, da luta do homem 
pela solução dos problemas de solo e âgua no Polígono das Secas sejam resol~ 
vidas pelo Governo federal. Se não forem, no PróxiinO ano estaião aqui v. 
Exlll., o Senador Jutahy Magalhães e todos os representantes da Região ape
lando para que o Ministro do Interior mande abrir frentes de trabalho, etc. 

Então, o que ocorre? Somos grandes fornecedores de mão~de~obra a este 
País, vivemos a vida inteira com esses problemas, o Nordeste como um peso 
na economia nacional. Há injustiças na vida brasileira com a Região em de~ 
terminados setores- a política de exportação, a exploração de seus minérios, 
etc. No problema da seca, vivemos permanentemente em déficit com o leão. 
Por isso, a representação política dos Estados deveria voltar-se Para outro 
tipo de reiVíndicação, para que pudéssemos realizar, de uma vi:z por todas, o 
programa de combate à seca, aproveitando os recursos hídricos da Região, 
que são capazes de, por sí, com a convivência do homem com as secas, resol
ver o problema, sem mais nos preocupar com o que estabelecem os progra-
mas do Governo para a Região. -- · 

O Sr. Almir Pinto- Interrompo V. Ex•, por-que não fui até a estê poli to 
que· V. Ex• agora se refere, porque jâ fiz alguns pronunciamentos nesta Casa, 
e sempre digo que, infelizmente, os grandes reservatórios d'água do Nordeste 
têm sido apenàs algo contemplativo, haja vista quejá"citei Orós·, o Banabuiú, 
no Ceará, o São Gonçalo, na Paraíba, e tantos outros. A verdade é que o Go
verno Federal se descurou do essencial: o aproveitamento social dessa área
incrementando a irrigação, para que o povo pudesse plantar, com suas terras 
irrigadas, cultivadas, e, dessa forma, produzindo aquilo mais necessário à 
s_o_brevivência do nordestino: os cereais. 

O SR. PASSOS PÓ RTO - Nem o represamento da água dos açudes, 
que deveria ter sido um dos programas complementares de aproveitamento 
que são da rotina da engenharia desses açudes, foi feHo. 

O Sr. Almir Ptnto - Reportei:.Jne à Válvula dispersara do Açude Orós 
perenizando o maior rio seco_dõ Mundo, o Jaguaribe. Essa peren1zação, en
tretanto, está servindo muito pouco, por se estar desperdiçando água, isto 
porque faltam recursos para o homem ribeirinho, pobre, como é fazer a sua 
irrigação,_~pm çlet_r_Qbombas, _ _Q Governo d~veria subsldíãr.es.Sa energia i-úral 
para que o homem ribeirinho do Jaguaribe e dos outros rios nordestinos pos
sa plantar alguma coisa. Espero, na próxima semana, fazer modesto pronun
ciamento apreciando o discuiso__de S. Ex!> o Sr. Minístro-M"ãrio.Ándriaà:a, 
quando da inauguração do Açude Poções, no Estado da Paraíba, ferrão natãl 
do nosso c__olega Cunha Lima. Com Os dados que tenho, pude apreender o 
pensamento do Sr. Ministro Máiio Andreazza. Possivelmente, segunda ou 
terça-feira, se me for dada oportunidade, irei aproveitar dados do excelente 
pronunciamento de V. Ex•, e mais os que conseguir So"bre o seminário relacio
nado com a irrigação-do Nordeste, realizado em fins de abril em Belo Hori
zonte, para fundamentar as reivindicações que deveremos fazer ao Governo 
Federal, em relação à seca no Nordeste. 

O SR. PASSOS PÓRTO - Muito obrigado. 

O Sr: A.genoi' Maria- Permite· v~ Ex• um aparter 

O SR. PASSOS Pó RTO- Com prazer, ouço o nobre Senador Agenor 
Maria. 

O Sr. A"gérwr Maria- Senador Passos Pôrto, na realidade o discurso de 
V. Ex• é multo oportuno: O Governo achou por bem desativar as frentes de 
serviço. No meu Estado, temos 138 mil homens nas frentes de serviço, Já há 
três anos. A idéia é agora, no dia 15, desativar 66 mil e, no próXimo--dia 3l, 
mais 47 mil homens, perfazendo um total de 113 mil pais de família. Desses 
113 mil, mais de 80% são mtilifundiários que c'onSeg"uii"am· cOndições de ficar 
nas frentes de serviço, mas Oão vão ter oportunidade de levantar nenhum di
nheiro do Banco do Brasil nem do Banco-do Nordeste, porque não estão h1l
bilitados a levantar esse dinheiro, pois não têm documentação nenhuma do 
seu minifúndio. Não choveu feíjão~ "ftão choVeu farinha. Choveu apenas. Es~ 
ses homens vão precisá{ plantar. Limpar, até cOlher, no mínimo, sesSenta 
dias, sem terem recursos para Plantar, limpar nem para colher. O Governei 
deve realmente desativar as frenteS de serviço, mas esse pecúlio, essa impor~ 
tânda riiínima: que ó G_overnó vem âando a esses flagelados devia continuar 
por mais dois ou três meses, a título de ajuda de custo, aguardando-se, com 
essa medida, que esses homens possam realmente auferir o resultado do seu 
trabalho, colhendo a safra que só poderão colher se plantar e se trabalhar. 
Não sou contra a desativação. Sou contra que o Governo desa:tive e não fique 
dando esse pecúlio a esses homens que, desassistidos desse pecúlio, não sei 
como vão viver. - -

O SR. PASSOS~PÓRTO- De acordo com V. Ex• 
Em face de três anos consecutivos sem chuvas, a economia do latifúridio 

entrou em crise, quanto mais a do minifúndio. Admira-me qtie esses peque-

nos proprietários do Rio Grande do Norte não tenham documentos que os 
habilite1;11 à Carteira Agrícola do Banco dá Norde_ste _ou do Banco do Brasil. 

De qualquer forma, mesmo com esses recursos, se não houver uma Polí
tica na região voltada para o suprimento de água em qualquer hipótese, inde
pendente dos índices pluvíométdCós-regulares- sabe muito bem V. Ex• que 
não importa o número de milímetros que caem durante o ano, e sim a distri~ 
buição da água durante __ certo período, que é o p_eríodo de plantio, de floração 
e de frutificação~ o Nordeste viv_eu s_empre- o que eu diria: as p-Cr-mãilen
tes eras de incertezas. Nunca se viveu lá senão a perspectiva de uma seca,- por
que, quando não vem num ano, vem dois ano_s depois, e, no ario em que ~la 
vem, desgraça com a pequena economia dos proprietários da região. Some-se 
a isto - aqui falei - o problema dos homens do litO!-al, da zona úmida, ge~ 
ralmente grandes proprietários- e que não têm em si o problema da seca. S~be 
V. Ex'!- que o Polígono das Secas, em vários Estados do nordeste, com exceção 
do Ceará, que vai até Fortaleza, parte do Estado está dentro do Polígono das 
SecaS, a outra parte é umida, é a r"egiãá ocupada pelos grandes canaviais, pe
los grandes produtores agdcolas_ou_ pelos industriais qtie Vivem alheios a esse 
problema, que é hoje nacional, da maior importância. Então, a nossa luta é 
para que a região se levante para a solução política_do problema, para a cons
cieOtiz"ação· de que a seca tem que sei:' resolvida com a tecnologia que nós já te~ 
mos na região e que tem de ser feito através de recursos maciçOs, isto sim, que 
terão fins reprodutivos, que irão ctiar ocondições para que tenhamos uma 
agricultura e uma pecuâria_d_e seca. Isto é que é fmportante. Muito obrigado a 

- v~Ex• 

Mas, Sr. Presidente, tudo isto que vimos dizendo está dentro de um novo 
espectrO iOstiti.ICiÕtrat profundo·, de refoi-mas rias sua·s diretrizes da educação, 
do uso do solo, da causa fundiária, da descentralização administrativa, de 
nova distribuição tributária e, por fim, da sua integração no processo político 
brasilero, não como área reflexa, mas, Como protagonista de um novu mo
mento histórico de mudançaS e de reajustamentos. 

Era o que tinha a dizer. (MuitO bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Cunha Lima, por cessãO do nob_re Senàdor Hugo Ramos. 

O SR. CUNHA LIMA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden~ 
te, Srs. Senadores, o dia de hoje assinala uma das mais importantes datas da 
história da imprensa paraibana. 

Trata-se da passagem do 749 aniversário do Jornal O Norte, matutino 
editado em João Pessoa com circulação em todo o Estado da Paraíba e nas 
Capitais do Nordeste e que também é encontrado nas melhores bancas de jor
nais do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. 

Sua trajetória, desde os seus. bravos fundadores, os- irmãos Orris e Oscar 
Soares, tem sido marcada pelo arrojo, pela dedicação à defesa dos interesses 
da Paraíba e por uma constante determinação de aperfeiçoamento grãfico. 

Em agosto de 1973, por exemplo, pioneiramente em todo o Nordeste, o 
Jornal O Norte implantou o sistema Offset, elevando o conceito da imprensa 
paraÍÓafi.a e lideraf!!fO Un_:tª_ f~novaçào de procedimentos técnicos no jorn~Jis
mo da região. 

Esse avanço tecnológico, na épOca recebido com entusiasmo e euforia 
pelos seus leitores e amigos, foi capitaneado pelo superintendente associado 
do Nordeste, o Jornalista Nereu Gusmão Bastos, com pleno apoio do então 
Presidente da Organização no Brasil, o nosso eminente colega S~nador João 
Calmon._ 

O Sr. Aderbal Jurema - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA - Com muito prazer. 

Q Sr. Aderbal Jurema- Sabe V. Ex' que o Estado de Pernambuco, em
bora tenha uma imprensa mais antiga do que a do Estado da Paraíba, lê tam~ 
bém os jornais do Estado da Paraíba. Um do_sjornais qUe circulam no Recife 
é O Norte. Nós acompanhamos a sua trajetória de jornal independente, de 
jornal informativo, de jornal que se preocupa em primeiro plano com os 
problemas da região. Isso é que marca, sem dúvida, o perfil de O Norte como 
órgão de comunicação através das suas edições. Não o vi, até agora, fugir a 
essa linha. Guerra das Mal vi nas, guerra do Iraque e Irã, tÜdo isso é muito im
portante para o Mundo, mas, principalmente o que interessa a O Norte é a 
seca da Paraíba, o que interessa a O Norte são as obras do Governo, o que in
ter~sa a O Norte é a atuação da Oposição, d_e maneira que é umjorhãl nitida
mente paraibano~ Assim, V. Ex' receba, em nopte da minha representação 
pernambucana, o apoio e o entusiasnió por V. Ex•, nesta tarde, comentar a 
pos"iÇão de 6 Norte na impf-enSa- rlão a:pena:s da Paraíba, mas na imprensa do 
Nordeste. 

~~- O SR. CUNHA LIMA -Agradeço a V. Ex•, nobre Senador Aderbal 
Jurema, a sua s-olidariedade e o seu depoimento. V~ Ex'-, representante que é 
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do Estado de Pernambuco, não esquece a sua: terra natal. E sei - V. Ex• aca
ba de afirmar - que é um dos leitores da imprensa paraibana, notadamente 
O Norte, e V. Ex• conhece o trabalho que ele vem real!zaitdo. 

O Sr. Aderbal Jurema- Permite-me outro ligeiro aparte? (Assentimento 
do orador.)- A imprensa parai bana tem a tradíção de A União; A União não 
de hoje, mas A União de Carlos DiaS Fernandes, de José Américo e de Ante
nor Navarro. Antenor Navarro era interventor e esc~evia, coni pseudônimo, 
todos os dias nesse jorital; era o crítico musícal de A Qnião_: pe maneira_ que A 
União era um jorrtal oficial diferente de todos c;>s jornais oficiais do Brasil, 
sabe V. Ex• 

OSR. CUNHA LIMA- Esse segundo aparte de V. Ex• revela o seu co
nhecimento da gente e das figuras ilustres da Paraíba q1:1e fizeram a imprensa 
ao ,longo do tempo, inicia-ndo-se em A União, a grande escola de jorilalismo 
pará.ibana. Muito obrigado a V. Ex• pelo depoimento e pela solidariedade 
que engrandece e prestigia o meu discurso, 

O Sr. Humberto'Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre Senador 
Cunha Lima? 

O SR. CUNHA LIMA - Com todo o prazer, ouço o nobre Senador 
Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Solidarizo-:-me com a homenage~ que V. Ex~ 
presta, em boa hora, ao jornal O Norte pelo seu 749 aniversário de fundaçãO. 
Trata-se, na verdade, como bem afirma V. Ex•, de um jornal de alto prestígio 
no seio do povo paraibano, tanto assim que as pesquisas realizadas, periodi
camente, lhe dão a condição de .órgão líder de nosso mercado de leHura. O 
Norte é um jornal adaptado à realidade paraibana, como bem acentuou, no 
seu aparte, o nobre Senador Aderbal Jurema, ~oltado, por intejro, para o no
ticiário em torno de fatos ligados à vida da Paraíba, do Nordeste e, por que 
não dizer, do Brasil, porque nenhum jornal pode fugir, evidentemente, à vei
culação do noticiário riacional. Quero, portanto, com estas palavras, ir ao en
contro do seu pronunciamento e transmitir as minhas efusivas felicitações ao 
jornal O Norte pela passagem dessa grata efeméride que toca tão de perto ao 
espírito de todos nós paraibanos e nordestinos. 

O SR. CUNHA UMA - Nobre Senador Humberto L~ucena, nobre 
Líder, reúno às minhas palavras, aqui hoje proferidas, o_ depoimento de V. 
Ex' V. Ex• também pode, e muito bem, testemunhar o trabalho _que vem de
sempenhando O Norte para a informação na Paraíba, V. Ex• que é uma das 
figuras que fazem a História Política da Paraíba e o seu nome, se].ls méritos 
são~ na Verdade e com justiça, reVelados, publicados no jornal que hoje ani
versaria, o nosso amigo, O Norte. 

Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador_. 
Continuando, Sr. Presidente: 

Pelo O Norte passaram brilhantes figuras do jornalismo em nosso Esta
do e nele fizeram sua estréia ou Se especializaram, praticamente tOdos oS ho
mens de imprensa da Capital paraibana. 

Sua força de penetração em todos os quadrantes da Paraíba é reconheci
da até pelos concorrentes, posição de destaque consolidada hã cerca de 30 
anos quando o jornal foi adquirido pelos .. Associados, através do dinamismo 
do grande líder da criação e modernização de órgãos de comuniCação que foí 
o Senador Assis Chateaubriand. 

Além de O Norte, em Joijo Pessoa, os "Associados" mantêm funcionan
do no Nosso Estado, as emissoras d_e rádio .. Borborema" e .. Cariri", a TV 
Borborema e o jornal ••niãrio da Borb_orema, todos em Campina -orande, 
complementando os excelentes serviços que esse conglomerado presta à co
munidade paraibana. 

Síntetiio na pessoa'do seu principal dirigente, o operóso jotilalista e em
presário Marconi Goes, tãiribém integrante da direção superior dos .. Asso
ciados" no Brasil, a minha saudação e a minha homenagem, que registro com 
prazer nos anais do Senado Federal, a todos os diretores, editores, redatores, 
repórteres e funcionários de uo Norte", dos mais graduados aos mais humil
des, pela passagem do 74º aniversãrio desse jornal que é um património cUltu
ral da Paraíba. 

Tenho dito! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDE:NTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguinte discurso. Semrevisão 
do orador.) - Sr_. Presidente, Srs. Sen_ador~: 

Hã dias tive a oportunidade de fazer um pronunciamento da tribuna a 
respeito do problema do empobrecimento não só dos Estados, mas, especial
mene, dos municípios braSileiros. Naquele dia, o que me fez vir à tribuna foi a 
presença na Casa de vãrias dezenas de prefeitos que vlerâ.m ao Senãdo no sen
tido de nos pressionar para que os empréstimos fossem aprovados. Aprovei-

Lei a oportunidade da presença daqueles prefeitos e fui à tribuna demonstrar 
que, no empobrecimento dos municípios e dos estados, a culpa cabe, tão
somente, ao Governo _fed~ral, q':'e modi~cou_a legislação tributária nos Idos 
de 67. 

Dizia eu, n3.qüele dia, que b -empréstimo não vai, de maneira nenhuma, 
resolver os problelams dos mllnicípiõs-, pór(J.ue, âiãnte da modificação da filo
sOfia tributária,- a cãda ario- oS munlCípiü- VãO empobrecendo mais e, conse
quentemente, ficando maís endividados. 

Hoje eu trago à tribuna, Sr. Presidente e, Srs. Senadores, dados que ates
tam a realidade do que eu afirmara àquele dia da tribuna do Senado. Pela 
ConstituiçãO de 1891, os municípios ficavam à zero, os estados com direifo a 
5 tributos e a União com 2 tributos. Jã com a Constituição 9-e 1934, a União 
elevava de 2 para 5 seus tributos, os Estados ficavam com 6 tipos de impostos 
e os municíPios c-om 4. Pela ConstituiÇão de 1946, a União continuaria com 5 
impostos, os Estados com 4 e os municípiOS com 4 impostos. Finalmente, 
pela Constituição de 1967, a União safa de 5 para lO impostos, os Estados de 
4 ficavam com 2 e os municípios de 4 para I. 

É a centralização da arrecadação dos tributos pela União, criando Uma 
situação insustentável, ao ponto de, transformando-se a renda tributável em 
valores percentuais encontrar se a seguinte realidade: até 1907, pela Consti
tuição de 1891, a renda tributária dividida em percentuais nos mostrava que a 
União ficava com 66% da renda, os Estados com 25% e os municípios com 
9%; em 1950, jâ pela Constituição de 1946, a União ficava com 48% dos per
centuais da arrecadação tributária, os Estados com 40% e os municípios com 
12%. Pela de 1967, para que o Senado tenha uma idéia do empobrecimento 
vertical dos municípios brasileiros, através dessa modificação, a União que 
arrecadava 48% até 1950. elevou para 72% a sua arrecadação; os Estados, de 
40% baixaram para 24% e os municípios, de 12% baixaram para 4%. 

Isto demonstra, Sr. Presidente e, Srs. Senadores, que o Governo, com a 
modificação da filosofia tributária, não só centralizou a arrecadação do tri
buto nas mãos da. União, como propiciou a derrocada do País como fede
ração. Hoje, 32% dos municípios bi-aslleiros, PeiÕ último censo, viram dimi
nuir a sua população. Por que diminuiu a população? Porque esses municí
pios não· têm condições diante do empobrecimento da renda tributária, de 
continuar tendo vida própria. Daí o êxodo rural, daí o êxodo de mais -de 30% 
da P6PüTação desses municípíos·em detrimento da Nação como um todo. Isto_ 
porque, na proporção em que o município empobrece e perde densidade de
mogrãficã,· criarit-se, no PaíS, as meg·alópoles como São Paulo, Rio ·de Janei
ro, onde, a cada ano que passa, faltam mais leitos nos hospitaiS, faltam mais 
cádeifis eScolares, falta, enfim, ma:ís· osaúde e mais educação. 

Este é um aspecto que precisa ser debatido nesta Casa, pois prova, à luz 
d:i razão, que as leis que estão aí depõem contra a próipria segurança da 
Naçao. tsó verificàr as Constituições de 1891, de 193-f, de 1946 e a de 1967 
pafa -se seritir -·a~ffiá vontade dO Goverrio, qUe colocou o seu interesse, o inte
resse do grupo que estã no poder, acima do interesse da Nação. Isto é muito 
grave, Sr. Presidente e, Srs. Senadores. E é oportuno que o Senado debata o 
problema. Eu desejava que o Líder do Governo, aqui presente, dissesse que 
-estou enganado, dissesse que essas constituições citadas por mim estão erra
das. Não tem sehtido que a arrecadação do tributo nacional se eleve de 40 
para 72% e que as rendas dos municípios caiam de 12 para 4% e as dos Esta
dos caiam de 40 para 22%, criando essa situação paradoxal, pela qual a maio
ria dos prefeitos, não tendo mais condições de manter as suas edilidades, que
rem dinheiro emprestado. Mas, pelo amor de Deus! Se o empobrecimento 
criou essa situação sem pagar juros, qual serã o ônus desses municípiOs que 
irão arcar, ainda, com uma parcela de juros extorsivos que terão de pagar 
para manter as suas cornunas1 

São estes problemas que precisam ser discutidos nesta Casa, mas discuti
dos com profundidade para que o governo central reconheça que não pode 
centralizar a tributação, para ter o poder total, ocasionando o esfacelamento 
não só da Federação, mas da própria Nação como um_ todo. 

Para que possa a Casa ter uma idéia da renda interna do Nordeste, uma 
das regiões mais sofridas, mais estigmatizadas pela Constituição de 1967, com 
essa modificação na tributação, a renda interna do Nordeste até 1949 era de 
13,9%, posição em relação ao Brasil. Em 1959, 14,4%; em 70 baixou para 
11 ,6%, reflexo da modificação da~ filosofia tributâria em 1967 e, em 1978, bai
xsm para 10,4%. A população do Nordeste que era, em 1949, 34,6%, caiu em 
1259 para 31 ,6%. 

A população do Nordeste, que era, em 1949, 34,6% caiu, em 59, para 
31,6%; em 70, para 30,3% e em 79, para 29,6%. 

A renda interna per capita do Nordeste~ ainda tomando como posição 
Nordeste com o Brasil, a renda interna, em 49, era 40,2%; em 59, 40,6%~ em 
70, 38,3%; e em 78, 35, I%. 

O que é que o Governo quer? O que é que o Governo centralizador do 
tributo nacional deseja? Que o Nordeste estoure, que pegue fogo? 
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Esses dados não foram feitos por Agenor Maria, estes dados foram cons~ 
tituídos pela Fundação Getúlio Varga-s, pelo IBGE. São dados realísticos. 
Não é a Oposição, não é~ Ag"enor Maria quem está dizendo, não! São os dados 
que estão aqui, em minhas mãos, que demonstram que o Governo, quando 
modificou a ·mosofia tributária inddiu num erro flagrante e - meu Deus do 
céu! -joga o Brasil à sua própria sorte,- atentando contra a próPria segu~ 
rança nacional. 

O Sr. Luiz Cãvalcante - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA - Com prazer, nobre Senador Luiz Caval
cante. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Não pretendo, de modo algum, contrariar o ar
razoado de V. Ex•, nesta tarde, contra a má distribuição de renda. Mas, a 
meu ver, r: é apenas uma opinião desvaliosa, a meu Ver, não é somente ela, a 
mã distribuição de renda, a responsável pela mã sitUação financeira dos mu
nicípíás e dos Estados. Quando fui Governador de A lagoas, quando fazia às 
vezes de Governador, lembro-me que, certa vez, eu quis dar um emprego a 
uma jovem qUe muito me ajudara no município de Belmiro Gouveia, e, infe
lizmente, não pude satisfazer-lhe o pedido e nem o meu desejo de retribuir sua 
canseira na campanha eleitoral, porque simplesmente não havia vaga. Se a 
coisa fosse outra eu não teria dificuldade alguma, porque simplesmente a 
contrararia. É que até a Revolução- e me parece que este foi o maícir erro 
da minha Revolução,- chegou ao ponto de ter, praticamente, acabado com 
os quadros do funcionalismo estadual e municipal. 

O Sr. Alberto Silva- Muito bem! 

O Sr. Lázaro Barbosa - Muito bem! 

O Sr. Luiz Cavalcante- O Senador Alberto Silva, que foi Governador, 
já está alf, fazerido sinal de concordância comigo. 1:. que havia apenas dois 
quadros, naquele tempo, um quadro de funcionários estáveiS e um outro qua
dro de interinos; mas eram quadros, de qualquer modo eram quadros. O que 
o Governador poderia fazer era a:aon.ar a Assembléia para- aumentar o qua
dro. Mas, aí nós sempre evitávamos- fazer isso, porqUe a AssemDlêiã3.Jü·Qvei
tava também e fazia os seus enxertOs; então, OS exeCutivos fugiam dessa nor
ma. Mas, depois da Revolução, o Governo Federal começou, ele próprio, a 
fazer admissões em tQdos os planos da administração, pela CL T, e os Estados 
e municípíos, imitaram ó exemplo também. Hoje~ a coisa chegou a um ponto 
tal que quando o indivíduo não tem habilitação alguma, então, ele é nomeado 
assessor, assessor de alguma coisa e o problema está resolvido. Fico por aqui. 
Afinal, sou desta Bancada de cá. Muito obrigado a V. Ex'. 

O SR. AGENOR MARIA - Senador Luiz Cavalcante,· na realidade, 
não foi só a mOdificação da filosona tributária que criou o empobrecimento, 
realmente, dessas áreas, mas é um dos pontos de enfraquecimento, é um dos 
pontos de empobrecimento e é um dos pontos de endividamento. 

Para que V. Ex• tenha uma idéia, enquanto a arrecadação dos municí~ 
pios caiu, aqui, para 4%, nos Estados Unidos da América os Iniinicípios arre~ 
cadam 46,8% da receita pública; na Inglaterra 41 %; na França 39%; na Itália 
34%; no Brasil, ela desce para 1,21 %. Veja V. Ex• que paradoxo! Está aqui em 
minhas mãos. Não sou eu quem está inventando esses dados. São dos Estados 
Unidos da América, da Inglaterra, França, Itália, e estâ aqui o Brasil. Veja V. 
Ex• que diferença-absurda, de 46,8%, nos Estados Unidos da América; 41,1% 
na Inglaterra; 39%, na França; 34%, na Itália e no Brasil, 1,21%. É esse o 
problema. 

Eu não conheço nenhum municípiO do interior que tenha condições, 
com esse tipo de arrecadação, de continuar independente. A maioria doS Es
tados da Federação, produtores de matéria~prima, qu-e não manufaturam, 
que produzem matéria-prima, estã endividada. 

No Rio Graride do Norte, estã aqui a situação.-do Rio Grande do Norte: 
o seu déficit para cite -ano é de aproximadamente 4 bilhões e meio. Quem diz 
aqui não é o Senador Agenor Maria, quem diz é o Secretário. Eis o que diz 
ele: 

A definição do aumento do funcionalismo público estadual 
encontra-se em compasso de espera, dependendo da obtenção de re
cursos. Um empresário por antecipação-de receita, em duas parcelas 
de um bilhão de cruzeiros cada uma, é o mínirrio de que o erário es
tadual precisa de imediato para manter em dia o pagamento de sua 
folha mensal, que, em março último, atingiu cerca de Cr$ 800 mi
lhões inclusive encargos. 

Tanto o Secretário da Fazenda, Otacílio Silveira, quanto o da 
Administração, "Assis Câmara, ouvidos ontem pela reportagem 
mostraram~se pessimistas quanto à situação financeira do Governo 
estadual. O Secretário da Fazenda, entretanto, acredita que as auto
ridades financeiras federais irão encontrar saída para uma situação 

·que é comum a quase todos os Estados brasileiros, inclusive São 
Paulo, que vai parcelar o aumento deste ano, ao contrârio de anos 
anteriores, em face de suas dificuldades. 

O Governo Federal, informou ainda: Otacílio Silveira, vem esti
mulando os E:stados a lançarem títulos da dívida pública, um papel 
que corresponde, no âmbito estadual, às Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional (ORTN). Mais de dez Estados jâ lançaram 
mão desse recurso, que é feito em convênio com o Banco do Brasil e 
Oferece aos investidores a mesma garantia das ORTNs. 

Se a sitmi.ção financeira dos Estados, em geral, é difícil, no Rio 
Grande âo Norte há o_ agravante de estar o Estado entrando em um 
quarto ano de seca. O déficit previsto para os próximos meses, se~ 
gundo adiantou ontem Otacílio Silveira, é superior a quatro bilhões 
de cruzeiros. Em sua opinião, o Estado Somerite poderá dar aumen
to ao funcionalismo a I 'i" de maio, e manter os pagamentos em dia, 
se forem adotadas as seguintes providências: autorização pelo Mi
nistro da Fazenda de um empréstimo por antecipação de receita no 
valor de dois bilhões de cruzeiros, em duas parcelas (maio e junho 
próximos}; autorização também para Que o Estado lance quatrO bi
lhões de titulos da dívida pública 

Pelo amor de Deus! Não não dâ nem para concluir. Essa é a realidade. E 
ê o SecretáriO da Fazenda que está diieridO. O que estamos esperando? Os 
municípios s_e endividando, os Estados se endividando, a Nação devendo. ao 
exterior, mais de setenta bilhões de dólares! É o nosso endividamento. E 
quando não se achar mais onde tomar dinheiro emprestado, como vai viver 
esta Nação? 

O Sr.- Luíi Cm•alcante - V. Ex• me permite? 

O SR. AGENOR MARIA -Ouço o nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cdvalcante - O Secretãrio se queixa - e eu estou perfeita-
mente à vontade, porque não é o meu Estado, não conheço o Rio Grande do 
Norte- o Secretário se queixa que não tem recursos para a sua folha mensal. 
Aí, então, vai o meu alvitre, Senador Agenor Maria. É V. Ex• procurar saber 
qual o fluxo de admissões de funcionários, sob todas as formas: estatutários e 
contratados, nesse Estado do_ Rio Grande do Norte. Quem sabe se aí, tam
bém, não estâ o quid, como se diz no latim antigo. 

O SR. AGENOR MARIA- Senador Luiz Cavalcante, o problema dos 
governadores indiretos criou uma situação realmente difícil- no Brasil. Para 
que V. Ex• tenha urna idéia, não vou nefn__baixar ao ponto de nomeação de 
funcionários. Eu posso dizer que o Tribunal de Contas do meu Estado no
meou, há poucos dias, um cidadão, advogado, quarenta e nove anos de idade, 
como Miriistro do Tribunal de Contas, ou seja, Conselheiro num mês, e, no 
outro mês, o aposentou com 144 mil cruzeiros, fazendo política, a politica 
partidária. O Governo quer ganJiar ã:S eleições e usa do expediente que bem 
"e'nle"ilde. Não é somente para empregar; é para cometer corrupção desse tipo. 
Um cidadão é nomeado, com 49 anos, num mês; no outro, é aposentado com 
144 mil cruzeiros para dar lugar a um outro, que já sabe que, com dois ou três 
meses, vai sair páia dar lugar a um outro. Este é o grande problema. Mas eu 
não desço a essas minudências, eu quero afirmar- é que a modificação da filo
sofia tr1butâr1a,-que-conieçou de 1967 para cá é, em parte, a grande responsã~ 
vel pelo empobrecimento desses municípios; e que os Governadores passam o 
tempo fazendo nomeação- ah, meu Deus, vamos ser francos!- quem estã 
Comandando, hoje ... 

O Sr. Luiz Cavalcante - Não está no gibi. .. 

O SR. AGENOR MARIA- ... é o PDS. Por incrível que pareça, o Pre
sidente Figueiredo jã está afirmando que vai participar da campanha em to
dos os Estados. Eu fico me perguntando será que o coração do Presidente 
João Figueiredo vai ter condições de suportar impactos de uma campanha 
nacional, percorrendo todos os Estados para ver se salva o PDS? 

Na hora em que se coloca, acima dos interesses da Nação como um todo, 
-a política - eu entendo que a política divide; a política não soma ... 

Acredito, Senador Luiz Cavalcante, no depoimento do Secretário da Fa
zenda do Rio Grande d_o Norte quanto disse que o deficit é superior a quatro 
bilhões. Posso afirmar também que, por incrível que possa parecer, quem em
prega, hoje mais no Brasil, não é o setor primário, nem o setor secundário. 
Quem emprega mais, hoje, é o Estado que paga mal, paga com atraso, mas in
felizmente é o Estado quem emprega mais.. Emprega para produzir o quê'? O 
setor primário prOduz a matéria-prima, o setor secundário produz a manufa
tura; mas o EStadõ- produz o quê? Produz o desocupado. Eu conheço repar" 
tições públicas com 30 cadeiras e 100 empiegados, ficam setenta em pé por
que não hã cadeiras; hã repartições que pedem para o funcionário não apare
cer porque não tem onde ficar. Essa é a realidade desse País e da maioria dos 
Estados da Federação. 
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O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA- Com muito prazer, nobre Senador Alber
to Silva. V. Ex• foi Governador do Piauí e pOderá dizer, pelo menos para ilus
trar o meu humilde pronunciamento, alguma coisa a respeito da filosofia tri
butária, que eu acredito ser uma das çoisas que mais _concorre para o_ enfra
quecimento da economia dos Estados produtores de matéria-prima. t: justa
mente desse tipo de modificação que nós precisamos, porque eu não entendo 
como um Estado como São Paulo tem um superavit extraordinãrio na receita 
de ICM, e alguns Estados do Nordeste~ como o ~i_au_i de V. Ex~ e o meu Rio 
Grande do Norte em alguns meses do anC?, i~ portam mais tributos do que ex
portam. Tem a palavra V. Ex• 

O Sr. Alberto Si/i•a - Nobre Senador Agenor~Maria, estou acompa
nhando, com o maior interesse, o discurso de V. Ex• QuerO fàZer ilqui umas 
observações, não a respeito do díscurso propriamente dito ·mas dos apartes 
do Senador Luiz CãV"alcante, que eu creio, complementam o que deseja V. 
Ex~' at1ngir"Cõ-in o discurso que faz nesta: t~rd~. V. E!'' diz que a má distri
buição dos tributos onera ôu reduz -i;) receita -dOs-EStadOSdo Nordeste, que é 
uma das regiões mafs pobres e melhora a situação dos Estados considerados 
mais ricos. Eu completaria a informação de V. Ex~ da seguinte maneira: diz o 
eminente Senador Luiz Cavalcante que V. Ex~' examinasse os_ fluxos de no
meações nos Estados- c quero. trazer, aqui, o meu depoimento, como ex
Governador que fui. Eu encontrei um deficit na Tolha de pagamento do meu 
Estado, quando assumi o Governo em 1971, da ordem de- os números são 
tão pequenos que, hoje, até parecem ridículos- mas havia uma diferença, na 
folha, de três e meio milhões de cruzeiros por mês. Os investimentos-que fize
mos no setor público reproduziram, porque nãc eram improdutivos, geraram 
receita de tal ordem que, apesar dos aumentm -,'"Je fizemos- e fofam neces-
sários - por exemplo, as Professoras do ___ PLauí ganhavam 60 cruzeiros por 
mês, isto com relação à professora não diplomada, pois uma professOra di
plomada ganhava 125 cruzeiros por mês com 25 anos de serviÇo- não faz 
muito tempo: 1971. Então, foi necessãrio fazer um reajuste salarial bastante 
expressivo em toda a folha de pagamento do Estado. 1\l:.as, mesmo assim, com 
todo esse aumento que tivemos- magistratura, po1ícia, funcionalismo públi
co, incluindo o magistério.:...... nós cliegamos ao ano de 1975, quando entreguei 
o Governo, com a folha absolutamente a par, isto é, a ·reCeita-pagaVa ã folha. 
Os fundo_s - _ fuudo de participaÇão, fundo de investimentos _que a União 
transfere para os Estados -:- ficavam para os investimentos. Então, o que 
aconteceu realmente? Tem muita razão o nobre Senador Luiz Cavalcante, 
quando S. Ex~ diz que esta- vamos dizer- esta verdadeira orgia do empre
guismo ficará ou se manterá um círculo vicjqso. Eu concordo com V,_Ex• em 
que é necessário haver uma modificação total neste sistema da arrecadação 
dos Estados, no ICM, por exemplo, ou em outros tributos que possam me
lhorar a arrecadação_de Estados e Municípios. Mas, nobre Senador Agenor 
Maria, da maneira como as coisas estão, pode aumentar a renda dos Estados 
como quiser que vai haver um deficit, porque quanto mais o Estado arreca
dar, neste regime de empreguismo violento que está lá, pode arrecadar o que 
quiser que o-deficit continua, porque, à medida que o_ dinheiro vai entrando, 
eles vão aumentando este empreguismo político, ã. que V, Ex~' rriuito bem aca
bou de se referir. No meu Estado, na· última ele_ição, quando eu me candidatei 
a Senador, só numa maternidade, que eu havia inaugurado com um quadro 
certo de funcionários, foram admitidos num dia 300 assessor.<:S, faxineirqs, 
enfermei i-os, sem nenhum tftulo. Então, era urna admissão tipicamente eli::ito
reira, e creio que desses 300, uns cem ficaram. Assim, vai crescendo_a folha e 
não adian_ta_ aumentar a arreçadação, se não houver uma disciplina de ferro 
nas despesas estaduais, que aplicam dinheiro desordenadamente, como no 
meu Estado: 20 milhões de dólares, ninguém sabe para onde foi esse dinheiro, 
em que foi aplicado. Reprodutivamente é que não foi. Eh tão, não-adianta na
da: a arrecadação do _Estado não aumenta, a folha aumenta; aOnde vamos pa
rar? 

O SR. AGENOR MARIA -Senador "'-lberto Silva, eu fíco .. muitó feliz 
de ter, hoje, a oportunidade de ouvir; em apartes, dois ex-Governadores: o 
Senador Luiz Cavalcante, das Alagoas, e V. Ex•, do Piauí. f: uma demons
tração cabal, oportuna, de que, na realidade, precisa haver uma mOdificaÇão 
nãO só -a respeito da maneira de administrar os Estados, mas de que nós preci
samos de uma nova legislação que possa equacionar o problema do País 
como um todo. 

Desde que cheguei aqui,-em 1975, luto no sentido de-demonstrar ao GÜ~· 
verno que nós não poae-mos fiCar à- merce de uma só legislação, querendo 
igualar a desigualdade de cinco regiõeSâíspares. Eu ten~o dito que o Norte, o 
N ardeste, o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste, represê-rifãfu câdil Uriiá-fegi"õd. di
fe-r-entes. E rtão e·ntendo, por isso mesmo, que o -aõ"vemo nos· àplique urna le
gislação que cria o paradoxo que está aLO Governo quando fixa os salários, 
fixa verticalmente, de cima para baixo: São Paulo, agora, ficã corri-deieSseiS 

~ii_~ 1antos cruzeiros, ou- seja, o Sudeste com a Capital da República fica com 
dezesseis mil e tantos cruzeiros; o meu Nordeste e o Rio Grande do Norte fi
cam com doze mil e tantos. Mas o mesmo Governo, quando fixa a Taxa Ro
doviária, nos iguala. Por que entãO nós somos diferentes na hora do salário e 
somos iguais na hora das obrigações? Por que Paraná, São Paulo, Brasília, 
com salário de dezesseis mil e tantos cruzeiros, pagam a mesma T_?Xa Rodo
viáría -que pãga o Rio Grande do Norte, com um salário d~ doze mil e tantos 
cruzeiros? Eu advogo, desde que cheguei aqui, legislações diferenciadas. Eu 
acho que o Norte deve ter uma legislação para o Norte, _o Nordeste, o Sudes
te, o Centro Oeste é o" Sul, cada uma dessas regiões com uma legislação pró
pria. Eu não espero, Sen-ador Alberto Silva e Senador Luiz Cavalcante, que 
este Governo que está ai, imposto à Nação desde 1964, em quem não votei e o__ 
povo-não Votou, po-ssa s-olucionar esse problema. Porque, acima dos interes
ses da N açãó, paira o interesse da força, para fazer com que eles se mantew 
nham no poder, à revelia do interesse nacional, atentando contra o próprio 
interesse nadonal, porQ-ue está aí, agora mesmo, o grande problema do ca
suísmo, do voto vinculado ... 

O SR. PRESIDENTE (AI mi r Pinto)- Quero comunicar a V. Ex• que o 
seu tempo jã- esgotou. 

O SR. AGENOR MARIA- Vou concluir, Sr. Presidente. 

,;. do voto vinculado que não dâ a_ oportunidade de o eleitor escolher em 
quem votar, e não existem partidos. Existem embriões de partidos; a maioria 
deles a maior parte do povo brasileiro não sabe nem o que signHícam. Per
gunte a I O caboclos do Nordeste o que é PDS que eles não sabem dizer o que 
é. E eu pergunto: como é que a pessoa não sabendo o nome do partido, nem 
sequer o nome pode votar partidaria-mente? Querendo vofar no candidato, ele 
não o pode~ Se quiser votar no Senador Alberto Silva, no Piauí, e em utn can
didato a Deputado de outro partido, já está nulo o voto. Isso demonstra o 
quê? O casuísmo, a vontade mórbida, doentia, de continuar 110 poder, mesmo 
contra o povo. 

Este meu pronunciamento, portanto - infelizmente não estou nem na 
metade do mesmo- não vou poder concluí-lo porque está terminado o meu 
tempo ... Posso, porém afirmar à Casa e à Nação: ou o Governo saí do centra
lismo e dá oportunidade de se viver uma democracia aonde possa inspirar 
confiança, ou nãó sei, na realidade, para onde vamos ser arrastados. 

O que posso ã.firmar, maiS uma vez eu o digo: é que este salário miserável 
que está aí"ini.posto- ã quem trabalha, e esta legislação doentia, retrógrada, se 
continuar por rriais· alguns anos, i rã assassinar os próprios valores morais e é
ticos da nacionalidade. Está matando a família porque, mais uma vez eu ore
pito: 67% da força viva de trabalho da Nação não pode mais ter um lar, não 
pode mais ter uma familia! o- operãiío de salário mínimo não pode mais ca
sar. E se ele não pode se casar, não pOde ter um lar, urna família, ele irã ser 
seja lá que diabo for! O trabalho, o que é o trabalho? É aquilo que demonstra 
e dá condições de motivaç.ão para a pessoa poder dizer: "Sou pobre, mas vivo 
às minhas custas". 

Pelo amor de Deus! A partir de agora, de 111 de maio, o salário é de Cr$ 
I2.890,00. Descontados os 8% do INPS ele irã receber II mil 800 e poucos 
cruzeiros. Não chega a ser Cr$ 12TOOO,OO líquido o que o operário irá receber. 
A partir de I• de maio! Quem ganha abaixo de Cr$ 12.000,00 neste País pode 
pensar em ter um lar, uma famíJia? Pode pensar em cas.ar? E quem· ganha esse 
salário? f: o homem de maioridade, reservista. Pelo amor de Deus! Começou 
a viver neste País, de uns tempos para câ, só quem tem renda familiar. Quem 
tem renda familiar vegeta, e quem não tem renda familiar, não- pode ter uma 
família. Esta é a realidade_. 

Concluo, Sr. Presidente, dizendO -que tenho em mãos a relação dos em
préstimos que estão no Senado.: SQ. Pira o Rio Gi"ãnde do N arte está aqui 
para ser aprovado um montante de mais de um bilhão de cruzeiros novos. Só 
o meu Estado tem cinco -projetóS, inClusive um de 20 milhões de dólares para 
cCülsúUii" uma casa Cbi1Y"32 b3.iíheiros; para constrúir um:a nova estrutura de 
governo! Como se o Estado do Rio Grande do Norte estivesse nadando em 
dinheiro! Eu não entendo tomar dinheiro emprestado_a juros altos. A cada 
dia que se passa mais estamos perdendo a nossa autonomia, porque a -inde
pendência de um país se mede_ pela sua liberdade econômica. Em um país de
ve-ndo, como o Brasil está devendo, com a sua balança de serviço na depen
dência que está, sinceramente, não acredito em liberdade. 

COnCluO, Sr. Prisideriíe, agradecendo a deferência _de_Y. Ex• <:: solicitãil
do do Governo que, de Uma vez por todas, mOdifique essa filosofia tribuiária 
que empobrece a cada dia os Estados- que -produzem matéria-prima e que dê 
aõS brasileiros o direito de escolher_<?~ seus representantes, dando à Nação o 
direito de votar e ser votado e, de- uma vez por todas, acabe com esse sistema 
híbrido, miserável que-estã aí ci"qual nós nãO sabemos, infelizmente, qual sis
tema é. Muito obrigi:ldo. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Como ãirida hã oradores inscri
tos, pergunto aos Srs. Senadores se concordam com a prorrogação da Hora 
do Expediente por mais 15 minutos. 

Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Está prorrogado o Expediente por mais 15 minutos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira, p-ara Uiiúi. co

municação. 

O Sr. Evandro Carreira- Sr. Presidente, esclareço a V. Ex' que não pedi 
a palavra para uma comunicação, e sim para- falar c_omo Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) --V. Ex• poderã fazer uso da pala
vra em qualquer momento da sessão, para falar como Líder. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lãzaro Barboza, para uma comu
nicação. 

O SR. LÁZARO BARBOZA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Com a palavra o nobre Senador 
Alberto Silva, para uma comunicação. -

O SR. ALBERTO SILVA (Para uma comunicação. Sem revisão- do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Disse, há pouco, o nobre Senador Lãzaro Barboza, que certos fatos não 
podem passar a oportunidade de serem denunciad_os. 

Infelizmente, também, quero aproveitar a oportunidade para dizer que 
sou forçado nesta tarde a fazer daqui uma denúncia do que está ocorrendo no 
meu Estado, e que não poderia deixar passar a oportunidade, porque vai se 
transformando num fato cotidiano, que estarrece os piauienses nã_o acostu
mados com esse procedimento que está ocorrendo no Piauí. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a campanha eleitoral está deflagrada no 
País inteiro; os partidos estão lançando seus candidatos, de um e de outro la
do, e aqueles que concorrem a cargo eletivo, quer para a Câmara de Vereado
res, quer para as Assembléias Legislativas, ou para a Câmara Alta e Câmara 
Baixa do País, tratam naturalmente de conquistar os eleitores. Mas o que está 
acontecendo no Piauí é coisa bem diversa. Candidatos, por exemplo, do nos
so Partido, homens geralmente pobres, sem nenhum recurso, mas políticos 
com larga folha de serviços prestados ao Estado, candidatamwse a prefeítOs de 
alguma cidade, por exemplo, e recém Secretários de Estado, que se desenCom
patibilizaram para disputar cargos eletivos, com largas somas de dinheiro, 
chegam a essas cidades e oferecem quantias que estarrecem -o -povo Piauíense, 
príndpalmente porque não se sabe de onde sai tanto dinheiro. 

Dois fatos ocorridos em duas cidades do Norte do Estado - vou, no 
momento, evitar de dar os nomes, mas se necessãrio os darei, estamos tamw 
bém fazendo uma investigação - ofereceram para que o candidato do nosso 
Partido desistisse da sua candidatura de Prefeito, a insignificante quantia de 
seis milhões de cruzeiros. Idêntica -quantia foi oferecída ao candidato a Vicew 
Prefeito. De modo, Sr. Presidente, Si:-s. Seni:J.âores, que o dinheiro na mão des
ses candidatos está fácil, farto e da origem duvidosa. Ontem eram funcio
nários relativamente modestos, e hoje dispõem de quantias como esta para 
afastar a candidatura de um Prefeito, ou de um Vice-Prefeito, com uma soma 
de seis milhões de cruzeiros. 

Fica ··aqui o nosso protesto, fica aqui" o nOSsO apefo ao Presidente do 
PDS, meu nobre e particular amigo Senador José Sarney, que fãça uma verifi
cação para que o nome do seu Partido, no meu Estado. não ganhe as ruas 
como um Partido que corrompe as consciências dos piauienses. (Muito bem! 
Muito bem') 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Evandro Carreira. - - --

0 SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Sobre a mesa, projetos de lei que 
serão lidos pelo Sr. 1~-Secretárío. --

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 1\' 74, DE 1982 

Dispõe sobre a padronização dos contratos relativos ao sistema 
de consórcio para aquisição de bens, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Os contratos para aquisiçãO de bens pelo sistema de consórcio 
obedecerão o p-adrão uniforme_ a_ser disciplinado para todo o País, em regula
mento próprio, mediante decreto do Poder Executivo. 

Art. 29 O Poder Executivo, no prazo de 90 (neventa) dias contados da 
publicação desta lei, baixará o regulamento a que se refere o art. }9, discipli
nando o regime de direito e deveres- das empresas administradoras de consór
cio e dos consorciados. 

Art. 39 AS atuaiS empresas- àdminiStradoras de consórcio terão o praso 
de 30 (trint.i) dias, contados da publicação do decreto a que se refere o art. 29, 
para se adaptarem às normas dele defluentes. 

Art. 49 ESia Lei entra em vigoi' na data de sua publicação, com a ressal
va do art. 311, 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Permanentemente estamos tomando conhecimento dos abusos pratica
dos contra os respectivos consorciados, pelas empresas administradoras de 
Consórcio para aquisição de bens. 

De fato, inexistirido disciPlina uniforme para o complexo de direitos e 
deveres que vincula as paftes contratantes, é comum observar-se marcante di
ferenciação entre as normas contratuais adotadas pelas várias empresas ad
ministradoras de consórcio em todo o País. Tal fato, certo, vem prejudicando 
sobretudo o consorciado, o qual, em face da diversificação de situações exis
tentes, é levado, em muitos casos, a confusões e comprometimentOs a que 
normalmente não se associaria, caso fossem do seu conhecimento as dife
renças consignadas nos instrumentos regulamentares da empresa. 

Assim, julgamos da maior oportunidade que o Poder Executivo, através 
dos órgãos próprios, estabeleça disciplina que padronize as exigências contra
tuais para esse tipo de negócio, evitando, assim, os engodos que freq-uente
mente se armam centram os consorciados, e proporcionando, além do mais 
pela uniformização das normas referentes às exigências bilaterais, o pleno co
nhecimento dos_ direitos e deveres inerentes à matéria. 

O projeto é, àinda, cauteloso, na medidã-em que -reserva prazo adequado 
para que as atuais empresas administradoras de consórcio se adaptem as exi
gências da lei. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1982.- Gastão Müller. 

( Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de Econom·ia._) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 75, DE 1982 

* Acrescenta parágrafo ao art. 552 do Código de processo Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i' O art. 552 do Código de Processo Civil (Lei n' 5.869, de II de 

janeiro de 1973, com as alterações posteriores) é àcrescido do seguinte pará
grafo: 

Art. 552. 

§ 49 Quando houver pedido de vista, com interrupção do jul
gamento, este só poderá se dar mediante nova publicação de pauta, 
com observância do disposto no§ J9. 

Art. 29 ESia- Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 _ São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

. O teXto atual do art. 552 do Códígo de Processo Civil é o seguinte: 

'"Art. 552. Os autos serão, em seguida, apresentados ao presi
dente, que designará dia para julgamento, mandando publicar a 
pauta no órgão oficiaL 

§ I' Entre a data da publicação da pauta e a sessão de julga
mento mediará, pelo menos, o espaço de quarenta e oito (48) horas. 

§ 2~ Afixar-se-á a pauta na entrada da sala em que se realizar 
a sessão de julgamento. 

§ 39 Salvo caso de força maior, participará do julgamento do 
_ reéurs_o .o juii; qUe -houver lançado o visto- nos autos." 

Como se vê do dispositivo transcrito, o julgamento dos recurSos pelos 
_Ir_ibunais é precedido da publicação qa pauta com, pelo menos, 48 horas de 
antecedência. Isto se faz necessâiio porque, em muitos recursos, as partes 
conStituem advogados encarregados de fazer a sustentação oral, antes do jul
gamento. Intimados com antecedência, podem eles comparecer à sessão do 
Tribunal e fazer a defesa dos direitos- dos seus constituintes. 

Entretanto, o Código de Processo não previu hipótese que ocorre fre
qüentemente. É comum não se completar o julgamento no mesmo dia em vir
tude de algum membro do Tribunal ter pedido vista, por não se julgar conve
nientemente..esclarecido para proferir seu voto. J;ntão, a decisão é adiada. 
Daí, por diante, de ãcordo com- a lei processual vigente e com os regimentos 
dos Tribunais, os advogados não são mais intimados. E, se quizerem estar 
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presentes, para a devida assistência aos-seus clientes, terão de comparecer a 
todas as sessões do Tribunal até que o juiz qUe pediu vista profira o seu voto. 
E isto quando há um só pedido de vista. Entretanto, em muitos casos, há mais 
de um. 

Ora, tal estado de coisas é profundamente nocivo ao direito das partes e 
ao bom e fiel exercício da advogada, porque ocorre freqUentemente que os 
julgamentos adiados se consumam na ausência dos advogados, __ muitas vezes 
com danos aos direitos por eles defendidos. 

Por issO,- o projeto cu-ida de suprir a lacuna legislativa para determinar 
que, em havendo pedido de vista, o prosseguimento do julgamento deverá se 
fazer com nova publicação da pauta, que é a intimação dos advogados para 
estarem presentes. 

Isto feito, os inconvenientes apontados no sisteina atual estarão sanados: 
as partes terão melhores cOndições de defender-seus -atreitos, a pi'eseriça dos 
advo_gados poderá esclarecer possíveis erros-_d~ fa~9 e os mandatários poderão 
cumprir com mais eficiénciá o·seu dever:-se isto-_OcOrrer, é evidente que os 
próprios Tribunais terão melhores condições para--a-prestação jUrisdicional 
que lhes é confiada. Em urna palavra: a Justiça será melhor administraaa. 

Por isso mesmo, ao confiar o projeto ao estudo dos nossos ilustres pares, 
esperamos que ele seja aprimorado com a valiosa contribuiçãC>~dos doutos, 
especialmente dos eminentes. membros da Comissão_ de Cons~ti_tu.is;ã_o e:Jus-
tiça. - - - -

Sala das Sessões, 7 de maio de 1982. -.Lázaro Barboza. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.} 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Os projetes que têm de ser lidos 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A sessão ordinária de 10 do cor
rente seria destinada, em carãter especial, a homenagear o Professor Eurícle
des de Jesus Zerbini. No entanto, a pedido dos sígnatáríos do requerimento, 
não havendo objeção do Plenário, a- Piesidência transfere a citidã homei-ta~ 
gem para o dia 2 de junho próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está finda a Hora do Expedien· 
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. 
Nestas condições as matérias constantes dos itens n9s I a 11, 14 e 18, de

pendentes de votação, deixam de ser submetidas ao Plenário, ficando sua 
apreciação adiada para a ·próxima sessão. --

São os seguintes os itens cujç votação é adiada. 

Votação, em turno único, do Proj"eto de Resolução n'i' 4, de 1981 (apre
sentado pela ComiSsão de Economia cofio coriCiuSao de seu Parecer n.,.. 12, de 
1981 ), que autoriza a Prefe1tlira Municipal de POtirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocc!ntos- e dois cruzeiros -e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade; e 
- de Municipios, favoiãvel. 

(Dependendo da votação do Requerimento no 75, rle 1982, do Senador 
Dirceu Cardoso, solicitando o exame da Comissão _de Finanças.) 

2 

Votação, em turno único; do Projeto de Resoiução n.,.. 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seú Parecer nll 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em CrS 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqilenta e seis mil, setecen~ 
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montaõte de sua-(fívida· consolidada, tendo 

PARECERES; sob nos 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela Coristitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do PrOjeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em CrS 2.71&.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruze~ros e vinte e quatro centavos) o montante_de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constit_u~ão e Justiça, pela constitucionalidade _e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 18, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n.,.. 66, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira (MG) a 
elevar em CrS 2L17I.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e 
cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 67 e 68, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
--de Munidpios. favorável. 

5 

_ Votação, em turno único, do PrOjeto de-Resolução n9 243, de 1981 {apre~ 
sentado pela Comissão de Economía como conclusão de seu Parecer n'~ 1.382, 
de 1981), qUe -autOriza o Governo do-Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 2_5Q5..93I900,00 (dois bilhões, quinhentos e cinco milhões, novecen~ 
tos e cinqüenta e dois mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

.PARECER, sob n' 1.383, de 1981, da Comissão 
-de Cõiziii!UfÇ(jO-e JUStiçO, pe13-COTISü1.Uciór1aJidãde e juridicidade. 
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.,.. 13, de 1979, 
de autoria da Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para o comerciârio, nã forma -que especifica, tendo 

PARECERES, sob nos 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. 

7 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n's 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de CQnstiJuição e Justjça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favçx.ável. 
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Votação, em primeí"ro tUrnO, do Projeto de Lei do Senado n.,.. 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Forçá Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nOs- te-nU oS Cfe substitutivo ciue ·aptesen"ta; e 
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de 

Cpnstituição c J~stiça. 

9 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.,.. 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob no 1.145, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,juridicidade e, no 

mérito, favo"i'ável. 

lO 

Votação, em primeiro turno, dõ~ Projeto de Lei dO Senado n.,.. 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositívos à 
Lei no 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 130 sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob nos 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça,- pela constitucionalidade e juridicidade; 
-de LegislaÇão Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

11 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de LCi -do Senado n9 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que" altera dispositivo da Lei 
n9 6.718, de 12 de novembro de 1919, tendÕ 
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos Ll30 a U33,áe-f981, das Co-
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social; 
--de Sen'i('O Público Civil; e 
- de Finanças. 

12 

Discussão, ent turno úilico, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a
pres_e_ntado pela Comissão de Economia c_orno conclus~o d~ seu Pt;~.recer n<1 
318, de 1981), que .autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (Cíncb "mllhões e setecentos-rhll cruzeiros) o montante de Sl.l:a 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municipfos, favorável. ~ 
(Dependendo da votação do Requerímento n'? 309/81, de-autoria do_Se

nador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão_de ConstitUiÇãO e Justiçl;l. . .) 

13 

Discussão, em primeiro turno, do -projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre_ o ex.erclcio _d_a_~y.dit~ria 
contábil, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 573 a 516, de 1981, das Comissões: 
- de Const[tiii('ào e Justiça, pela conSiitucionalidade e juridicidade~ 
--de Legislação Social, favorável; 
- de Serviço Público Civil, contrário~ e 
-de Economia, favorável, .com as Emendas de n9s I e_2:-CE, _que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) · 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Passaremos, pois, ao exame do 
item nll 12. -

Continuação da discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nç. 123, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclu_são de seu Parecer n9 784, de 1981 ), que autoriza a Pre
feitura ·Municipal de Campo Florido (MG) a elevar em 
Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um mílhões, cento e setenta e_ um mil e 
cento e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob nos 785 e 786, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
-de Municípios, favorável. 

Continua em discussão o prOjetO. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de número. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Item 13: 

Disclissãõ~-em tutiió único, do Projeto de Lei da Câmara n~> 1, 
de 1982 (n' 5.495/81, na casa de origem), de iniciativa-do Senhor 
Presidente da República, que autoriza a criação de Municípios no 
Terrilõriõ Federal de Roraima, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 98 a 101, de 1982, das Comissões: 
-de Constituiçàó e Justiça, favorãvel, Cofu:Võtc:lVéricido do Se~ 

nador Dirceu Cardoso; e 
-de Munictpios, de ASSUntos Regionais, e de Finanças. favorá-

veis. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Por falta de .. quorum" deixa de ser realizada a votação. 
O Sr. Evandro Carreira- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques

tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Conc_edo a palavra ao nobre Se
nador Evandro Carreira; para uma questão de ordem. 

O SR. EVANDRO CARREIRA - Sr. Presidente, dada a evidência, 
pois, de fato, não temos nem onze Senadores no Plenário, eu pediria a V, Ex'" 
que encerrasse a sessão, de acordo com o Regíinerifó~ 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Art. 180, § 3•: "Em qualquer fase 
dos trabalhos, estando no Plenário menos de 11 (on;1:e) Senadores, o Presiden
te suspenderá a sessão, fazendo acionar as campainhas durante 10 (dez) mi-

nu tos, e aO fim desse prazo, se permanecer a inexistência de número, a sessão 
será .definitivamente encerrada:: 

A Presidência aplicará o Reglmei1to. A sessão está suspensa por dez mi
nutos. 
(A sessão é suspensa às 16 horas_~1_8 minutos _f__reaberta às 16 horas e 58 minu
tos.) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Está reaberta a sessão. Sendo 
evidenle_a falta de "quorum", fica so_brestada a discussão dos itens 15, 16 e 
17. 

sao· Os seguintes Os 7tens Que têm sua discussão sobrestada. 

·" 15 

. ____ :nisÇ~_ss~9J errl tU:rno_ u.n!'éP:_aQ:er:ç;j_~to deo_RÇSoi~ç~o ~~i> ·uD; _Cfe 1981 (a-
prCsêritaêfo _peJa ·coiTüssão de ·ECOfi_Offiíâ como COnclusão de·s·eu ·Parecer nY 
'850,-de-191Íl), que autoriza a l'reêeTt;JraMunidpal de Dracena -(SI') a elevar 
em_ Ci$-l5A:S7.t79,03 (quinze -mlihóeS,~_quatrõcentos e cinqUenta e sete mil, 
d'-:lze~t~~.~.~et~~!l~~a e n()ve "'?ruz~h9.:?-~~~r:~-centavos), o món_tante de sua dívida 
_consQ)jdada., tendo - · 

PARECERES, sob nos 851 e 852, de 1981, das Comissões: 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

-Voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-.-de Munidpios, favorável. 

16 

Dis_cussão, em turno único, do :Projeto de Resolução n9 141, de 1981 (a
presenül(Ü>-ope1a Com"issão de ECOOOUi1ã como conclusão- de seu Parecer n~' 
883, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Altínópolís (SP) a ele
Var·em-crs I1.282.51ü,68 (onze milhões; duzentos e oitenta e-dois mil, qui
nhentos e dez cruZeiros e sessinta e--Oito centavos), o rriorihinte-de sua dívida 
consolid_ad_a, tendo 

PARECERES, sob n•s 884 e 88_5, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade ejurídicidade, com 

voto vencido dos Senadores José -Fr~gelli e Hugo Ramos; e 
--de Municípios, favorável. 

17 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 193, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Econoiriia como conclusão de seu Parecer n~> 
1.162, de 1981), que autoriza a Prefeíiura Municipal de Caputira (MG) a ele
var em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e_ setenta e um mil e, cen
to e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.163 e 1.164, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. p-ela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senado_r Hugo Ramos; e 
-de Munidpios, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a sessão, designando para a_ sessão ordinária de segunda-feira, dia 
1 O, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nY 1, de 1982 (nY 
-5.495/81, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que aUtoriza a criação de Municípios no Território Federal de Roraima e dá ou
tras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 98 a 101, de 1982, das Comissões: 
---de- Constituição e Justiça. favorável, com voto vencido do Senador 

Dirceu Cardoso; e 
-de Munic(pios, de Assuntos Regionais, e de FinançaS; favoráveis. 

2 

Votação, em turno ú-riico, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia comO coilclusão de seu Parecer n9 12, de 
1981), qUe autoriza a Prefeitura Munícípal de Potirendaba (SP) a elevar em 
C i-S 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. 

(Dependendo da votação do Requerimento n~> 75, de 1982, do Senador 
Dirceu Cardoso, solicitando o exame da Comissão de Finanças.) 
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3 

Votação, em turno único, do Projefo" de Resolução n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MO) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e uni riiilhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiroS) o mon-tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituc16nalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. -

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conciu:são de seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen~ 
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e:-quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constitui cão e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvel. 

5 

Votação, em turno únicO; do Projeto de Resolução n'? 18, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 66, de 
1981), 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 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 Municípios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de ResOlução n9 243, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia comõ conclusão de seu Parecer n9 1.382, 
de 1981), que autoriza o GoVerno -do EstàQO-Oo""Rlo -Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 2.505.952.900,00 (dois bilhões, quinhentOs e ciiicõ milhões, novecen
tos e cinqUenta e dois mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n' !.383, de !.981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 123, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu parecer n9 784, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Florido (MG) a ele
var em Cr$ 21.171.150,00 (vinte-e um milhões, cento e setenta e um mil, e cen
to e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 785 e 786, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. -

8 

Votação, em primeiro turno, ·do Projeto de Lei do Seriado 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 

PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
- de ConstitufÇ{ff)1; '( Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
~ de Legislação· §ocia/, favorável; 
- de Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorãvel, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

9 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre-a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s !.063 a !.065, de 1981, das Comissões: 
- de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Financas. favorável. 

10 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do~Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

méfito, favorãvel, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
- de Educação e Cultura, favoráVel ao substitutivo da ComisSão de 

Constituição e Justiça. 

ll 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sóbre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n• !.145, de 198I, da Comissão 
....;... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

12 

Votação, em primeiro turno, do Projeto_ de Lei do Senado n9 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n9 _5.480, de 10 de agosto de 19681 disciplinando o pagamento do 139 sa
lãrio devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n•s !.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalídade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

13 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
no 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s !.!30 a !.133, de 1981, das Co-
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social; 
- de Seniço Público Civil; e 
- de Finanças. 

14 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municíplos, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, de autoria do Se

nador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição ·e Justiça.) 

15 

Discussão, em turno único", do Projeto de Resolução n9 130, de 1981 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
850, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dracena (SP) a elevar 
em Cr$ 15.457.279,03 (quinze milhões, quatrocentos e cinqUenta e sete mil, 
duzentos e setenta e nove cruzeiros e três centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 851 e 852, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e1USJiçQ, pela constitucionalídade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, fa-vorável. 

16 

Discussão, e~ turno único, do Projeto de Resolução n9 141, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
883, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Altinópolis (SP) a ele
var em Cr$ 11.282.510,68 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, qui
nhentos e dez cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 884 e 885, de !981, das Comissões: 
-de Consrituição e Justiça, pela constituciOnaljdade ejuridicidade, com 

VOto vencidO dos Senadores José Fragelli e Hugo Ramos; e 
_;_-de Municípios, favorável. 

17 
Discussão, em turno único, do Projeto_ de Resolução n9 193, de 1981 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 
!.162, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caputira (MG) a ele
var em CrS 21.171.150.-00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento 
e cinqüenta cruzeiros) o rriontante de sua dívida consolidada, tendo 
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PARECERES, sob n•s 1.163 e 1.164, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos: e 
- de ·uunicfpios. favorãvel. 

18 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercíCiO-da auditoria 
contãbil e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Sen•iço Público Civil. contrário; e 
--de Economia, favorável, com as Emendas de n"'s 1 e 2wCE, que aprew 

senta .. 
(Dependendo da votação do Requerimento n<? 35(82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço PúbliCú CiVil.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Está encerrada ~a sessão. 

( Levantawse a sessão às 16 horas e 59 minutos.} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO 
NA SESSÀO DE 6-5-82 E QUE, ENTRE/JUE À REViSÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBliCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

~ com profundo pesar que registro, da tribuna do Sefl"ãdo Federar; ·o faw 
lecimento de ilustre cearcnse, General Murilo Borges Moreira, ocorrído à 
noite de domirigo, dia 2 do mês em curso. 

A notícia, que correu célere pela cid-ade, consternou o Ceará, principal
mente a população fortalezense, que teve na pessoa do estimado conterrâneo 
um dos seus melhores dirigentes, quando ocupou a Prefeitura MUn-icipal de 
Fortaleza, onde se houve _como aplaudido administrador, elogiado por todos 
pela sua honradez e dignidade ao gerir a coíSa pública. 

De tradicional família do meu Estado e havendo abraçado a carreira mi
litar, ocupou cargos de real destaque dentro da organização a que pertencia, 
graças à sua formação de homem dedicado aos interesses maiores da Pátria e 
aos fortes traços que ornavam o seu temperamento de personalidade vocaciow 
nada para o exercício de missões condizentes com a sua cultura e festejada in
teligência. 

Quero, ao utilizar a palavra, aproveitar o tempo de que diSpOnho para 
ler um recorte do jornal O Povo, da imprensa cearense, sobre o infausto acon
tecimento para que seja anexado a estas palavras que ma pronuncio e em que 
apresento à família enlutada, esposa, filhos e netos, e ao povo do Ceará, a mi
nha consternação, que acredito ser a de tOdo o Semido dã República. (Muito 
bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ALMIR PINTO 
EM SEU DISCURSO: 

MORRE MURILLO BORGES, 
ÚLTIMO PREFEITO ELEITO 

Faleceu ontem, às 2lh20min, no Prontocãrdio, o exwPrefeito de Fortale
za, General Murillo Borges Moreira, aos 69 anos de idade. Ele sentiu-se mal 
quando assistiã a uma mfssa na Igreja- de São Vicente de Paulo, na Aldeota, 
sendo levado para aquele hospital, onde faleceu minutos depois, vitimado por 
uma parada cardíaca. 

O General Murillo Borges serã sepultado hoje, às 10 horas, no Cemitério 
Parque da Paz. O féretro sairã às 7 horas do Prontocárdio, n8. Rua José Lou
renço, 531, ficando em velório até a hora do enterro. Ontem, à noite, muitas 
pessoas deslocaram-se ao hospital para apresentar pêsames à família. Por vol
ta das 23 horas, lá se encontravam o Senador Mauro Benevides, o advogado 
Emando Uchoa Lima e outras personalidades. 

MURILLO BORGES 

Nascido em Fortaleza, no dia 18 de julho de 1913, Murillo Borges 
abraçou a carreira militar, chegando ao posto de general-de-divisão_. Tinha o 
Curso de Estado-Maior e cursara a Escola Superior de Guerra. Foi chefe de 
gabinete do então Ministro do Exército, General Her:trique Teixeira Lott e Sew 
cretário de Segurança no Governo Paulo Sarasate. 

Em 1962, foi eleito Prefeito de Fortaleza pelo Partido Libertador, respal
dado no apoio recebido __ da _ _União pelo Ceará, coligação entre o PSD e a 
UDN. 

O PREFEITO 

Murillo Borges foi o úl~imo Prefeito eleito de Fortaleza, administrando a 
::apitai cearense de 1963 a 1967. Nesse período, os problemas básicos da cida
rle eram a arrecadação e a carência de transportes, pavimentação e saneamen
to, além da drenagem de águas pluviais. A Prefeitura Municipal de Fortaleza 
só contava com recursos próprios de s'uã-arrecadação. Após a Revolução, 
PaSsou a contar com a ajuda federal, proveniente do Fundo de Participação 
dos Municípios. 

Na gestão Murillo Borges e foi instalado o sistema de ônibus elétricos, 
com as linhas de Antônio Bezerra e Parangaba, cujo terminal ficava na Praça 
do Carmo. A implantação desse serviço já era uma preocupação com a crise 
do combustível qu~ começava a se _esboçar. Em declarações recentes, o ex
Prefeito Murillo" Borges lamentava que os ónibus elétricos da Companhia de 
Transportes Coletivos tenham sido desativados, pois na época atual estariam 
dando resultados amplamente satisfatórios. 

Coin relação ao funcionalismo públicO municiPal, Murillo Borges im
plantou o novo ~statuto, diploma que deu aos servidores da Prefeitura uma 
situação mais condignâ. 

Alargou, asfaltou e fez a drenagem da Avenida Bezerra de Menezes, 
construindo um canal central. Além disso,· asfaltou as Avenidas Luciano Car
neíro, 13 di! Maio, Alrriirante -BarrosO e outras. 

FAMILIA 

O General Murillo Borges deixa viúva a Sra. Cândida Costa Moreira, 
com quem se casou em II de janeiro de 1936. pe~x:a dois filhos: o engenheiro 
Frederico Borges Moreira, casado com a Sra~ Nadja Ribeiro Moreira; e Ma
ria Salete Moreira, casada COJ'!l o Dr. J'omaz Marques Cavalcante. São seus 
netos: Lina, Rodrigo, Lara, Andréa, Murilo e Ciro. 

OUTRAS ATIVIDADES 

M urnlO- Borges foi, tainbém, durante algum tempo, Diretor Financeiro 
do Banco do Nordeste do Brasil. Atualmente, era membro do Conselho de 
Administração d3quela irlstituição. Era Assessor para lndústrfa e Comércio 
do Governo Virgílio Távor~. · 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSÉ UNS NA 
SESSÀO DE 6-5-82 E QUE, ENTREGUE À REV!SÀO DO ORA
DOR, SERIA PUBliCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSf: LINS (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Encontra-se nas galerias deste Plenário uma comitiva de alUnos da Fa
culdade de Medicina de Taubaté. Estes jovens se deslocaram, à sua custa, até 
aqui para fazer um apelo ao Congresso Nacional. 

A Faculd~de de Medicina de Taubaté, Sr. Presidente, está sob inter
venção há três anos, mas vem em crise há já mais tempo do que iss·o. As suas 
dificuldades são já de longa data embora tenha ela recebido, durante a gestão 
do Presidente desta Casa, o Senador Jarbas Passarinho, no Ministério da 
Educação, -o mel-hGF-de--seu-apoi-0-.-In-feHzment-e--u- esforço -do-entã-o- Ministro 
não resolveu os graves problemas dessa faculdade. O interventor, segundo es
tou informado, já foi por três vezes substituído. O atual interventor, Srs. Se
nadores, o Dr. Carlos Barros Peregrino, sugeriu a criação de uma fundação 
mantenedora, que deveria ter o apoio de todas as cidades do Vale do Paraíba, 
das prefeituras do Sul de Minas e do litoral norte de São Paulo. Entretanto, 
essã idéia não pôde ser leVada avante, o que redundou, mais uma vez, em 
frustração na busca de uma solução para a Faculdade de Taubaté. 

As dificuldades dos alunos da faculdade culminaram com a suspensão, 
neste ano de 1982, do concurso vestibular. Isto, Sr. Presidente, evidentemen
te, tem criado um trauma muito grande não só para aqueles rapazes e moças 
que ali estudam, mas para toda uma região, cuja mocidade aflui para aquela 
unidade de ensino superior. 

Os alunos e professores da faculdade vêm, cada vez mais, se preocupan
do com esse grave problema. Frustrada a organização da fundação a que me 
referi,- ag-ora, a idéia seria incorporar a Faculdade à F·tindação Vale- Parai
bana de Ensíno de São José dos Campos. São José dos Campos aceita e acei
taria, possivelmente, até mesmo a incorporação da escola e a sua transferên
cia, da sede da faculdade para lá mas essa idéia da transferência tem criado 
sérios traumas na população de Taubaté. A Prefeitura da cidade, mantendow 
se sistematicamente contra a transferência, se não me engano, até impeti'ou 
um mandado de segurança para que nenhum material da faculdade seja reti
rado da cidade. 

Como V. Ex~ vê, as dificuldades são grandes. Até agora, não se chegou a 
encontrar uma solução capaz de resolver o problema desses rapazes e dessas 
moças que, afinal de contas, querem apenas estudar e prosseguir o seu curso. 
Eles me pediram, Sr. Presidente, que trouxesse ao Congresso Nacional as 
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suas apreensões e que eu as levasse também ao Minfstério da ~ducação.e Cul
tura, e às autoridades competentes, para que procurem, juntamente com os 
professores, com os alunos, com a prefeitUra -de-Tãilb:atÇ e de São José_dos 
Campos, se for o caso, urna solução. Eles querem apenas continuar estudan-_ 
do, o que não só é justo como ünperioso~ 

Fica, portanto, aqui~ o apelo ao Congresso Nacional e às autoridades 
brasileiras, para que olhem, com mais carinho e mais cuidado, para esse grave 
problema que estã afetaodo a Faculdade de Medicina de Taubaté e à juventu
de estudiosa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MuitO bem/ PalmO.S.) 

DISCURSO- PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO 
CARREIRA, NA SESSÃO DE 6-5-82 E-QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (para discutir.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

O Projeto de Resol~çã~ n~ 243, de 1981, que estã em discussão, preten.:. 
dendo aquinhoar a Secretaria de_ Segurança_do Estado do Rio Grande do Sul, 
com a elevada importância de dois bilhõest quinhentos e cinco milhões, qui
nhentos e noventa e dois mil e novecentos cruze_iros, encontra, de nossa parte, 
uma resistência muito natural. Ela se baseia essencialmente na destinação que 
terão esses dois bilhões e meio no r.e_apate\harnento da parafernalia policial 
do Rio Grande do Sul. 

Se tivéssemos a convicção de que esse di~heiro todo seria alocado para 
propiciar uma segurança contra o fogo, em todo o Rio Grande do Sul, nós 
não oporíamos a menor resistência. _ __ ·· 

No entanto, o quadro vigente no país nos autoriza ·a têmei que e·ss-es re
cursos sejam dirigidos para um fim menos útil, isto é, apenas reestruturar rea
parelhar, remuniciar, toda a máquina de repressão do Rio Grande do Sul, 
sem nenhuma utilidade prãtica, quando a solução do problema de marginali
dade, ou de qualquer outro relativo a segurança, não está no reaparelhamen
to de polícia, não está no aumento do quadro policial. Essa é uma tese com
pletamente falha e equívoca. A solução não estã em aumentar a PC?lícia, aso
lução estã numa distribuição equitativa de renda. Isto sim, num melhor apa
relhamento da Previdência Social, iSto-sim, par-a prOdigalizar ao trabalhador, 
para prodigalizar ao assalariado as condições de subsistência com dignidade, 
porquanto fora disto o homem procurará a marginalidade. 

Não é de hoje que se discutem as teorias ·que"jus~i_ficam o Direito Penal, 
não é hoje, é desde 8 mil anos atrãs que se tenta justrticar a existência da re
pressão e até hoje o_ homem continua a incidir na criminalidade. 

A criminalidade não é, nada mais, nada !llenos do qUe o p-roduto -dOs 
grandes abismos das grandes diferenças econômicas, financeiras e sociais. 

Portanto, a-solução não está no aparelhamento da máquina policiaL 
Eu procurei na justificativa, eu proCurei em todo o processo explicações, 

mais lúcidas, mais seguras de que este dinheiro seria destinado ao reaparelha
mento do corpo de bombeiros e ao próprio serviÇo de segurança, não no sen
tido da repressão, mas no sentido da vigilância, no sentido da informátíca 

_como só i ser _a aq_uisição de -helicópteros, a aquisição de material d~ expedien-
te ou de maiOr controle informático. -· 

Informaram-me que, em verdad_e, este dinheiro não se destinà ã aqui
sição de rriaterialligado à repressão propriamente dita. Nenhum canivete, se
-quer serã adquirido, nenhuma munição, nenhum resolver, nenhum escudo, 
nenhum cassetete, nada ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Nenhuma bomba lacrimogênica. 

·O sR. EV ANDRO CARREIRA- ... nenhuma bomba. No entanto 
esta informação me chega de oitiva. Não é uma informação inserta na justifi
cativa, no processo. Não está aqui. Se ela estivesse aqui, se houvesse um com
promisso documentado de que este dinheiro seria destinado, s~ria orientadQ 
para dar segurança de fato, ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo de Porto 
Alegre, reaparelhaiido o. Corpo de Bombeiros com carros de incêndio e com 
outros recursos. inclusivamente aqUisiçãO de carros, de viaturas e de helicóp
teros, eu teria outra posição, eu concordaria. Porém, esses dados não meche
garam às mãos: Logo que eles cheguem eu terei a hombridade, a honestidade 
e o bom propósito de mudar de posição mas, enquanto esses dados não justi
ficarem, não garantirem que esses recursos s~rão alocados, exclusivamente 
em instrumental pacífico e de combate ao fogo, eu não concordarei. Estarei 
a4ui disposto a requerer a verificaÇão de quorum. 

De um certo modo também faço questão de me referir à posição do ilus-
tre. Senador_ Hugo .Ramos_. . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o ilustre Se_nador Hugo Ramos, a meu 
ver, tem toda razão. A Constituição pode até agasalhar o contrãrio, mas- o 
empréstimo externo, este sim, dependeria de discussão e aprovação pelo Se
nado. Os empréstimos internos teriam que constituir matéria interna corporis 
do município ou do eStado, pertinente à sua Casa Legislativa, pertinente à sua 
administração. 

ConcOrdo plenamente com o Senador Hugo Ramos, nós não deveríamos 
estar aqui a discutir, como eu estou, preocupado em saber se essa dinheirama 
vai ser gasta na aquisição de brucutus, de bombas de gãs lacrimogênio, de fio 
elétrico para dar choques ou de paus-de-arara. Eu não sei, portanto devo dis
cutir. Não deveríamos che_gar a este terra-a-terra, mas infelizmente nos deram 
essa competência. Essa competência estã ... 

O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem! 

O SR. EVANDRO CARREIRA- ... inserida na Constituição. Não 
POdemos nos alheiar, teillos- reSponsa"bilidadéS sobre a matéria e enqua-nto a 
tivermos eu não posso deixar de cumprir o meu dever e exigir a especificação 
dO destirlo do .empréstimo, pririciPalmente quando se trata de um empréstimo 
desta envergadUra, para uma Secretaria de Segurança que aloca, divide o 
montante," O somató"río entre a Polícia Civil, a f>olícia Militar e o Corpo de 
Bombeiros. 

Sr. Presidente, que esta é a nossa posição e,-desde que os dados ni.e che
guem esclarecedoreS, mínucio·sos, seguros, garantidos eu estarei disposto a 
mudar de opínião e a·votat em· favor deste projeto. Enquanto isto não aconte
cer, a-minha posição continua a mesma. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
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1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República 

- Subrnetendo ao Senado a escolha do nome indicado para cargo cujo 
provimento depende de sua prévia aQuieséêiú:ía""f -- - -- · · · · · · -

- N• 76/82 (n• 173/82, na origem), referente à escolha do Dr. Fer
nando Gonçalves para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas 
da União, na vaga decorrente da aposentadoria do M{nistro Guido -Fer
nando Mondin. 

I .2.2 - Pareceres 

Referentes às seguintes" matérias: 

- Projetos de Lei do Senado n•s 147 f77, 87/80 e 52./SO; OfíchSM 
241/79; e Projeto de Lei da Câimirà n' 80(81. · ·- · · · 

1.2.3- Comunicação da Presidência 

Recebimento do Ofício n' S/11/82 (n9 '418/82-GG, nit 'origem), do 
Governador do Estado do Parâ, solicitando autorização do Senado para 
que aquele Estado possa alienar área de terras devolutas situada no Mu~ 
nicípio de Moju. - - - -----

1.2.4- Requerimento 

(N'i' 79/82, subscrito Pelo Sr. Lourival Baptista, solidtando a tÍ·ans
crição~ nos Anais do Senado, das Ordens do Dia dos Mi'nistros do Exérdtõ 
e da Aeronáutica e do Chefe do Estado-Maior da Armada, alusivas ao 
"Dia da Vitória". 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR ALMIR PINTO- Problema irrigatório do Nordeste. 
SENADOR ADERBALJUREMA -Artigo publicado nojrrmal Fo· 

lha de S. Paulo. de autoria do jornaH~ta O_erarq_ode-Me:llo Mourão, sob o 
título '"O Regime -de 64 depende do resultado das urnas". 

SENADOR HENR!IJUE SANtlLLO - Casuísríw das medidas 
constantes da proposta de emenda à Constituição a ser e-ncarriinhada pelO 
Governo ao Congresso Nacional. -

SENADOR ALBERTO SILVA -Escolha do Ministro Hélio Bel
trão para exercer o cargo de Ministro da Previdência e Assistência Social. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara nC? 1, de 1982, de iniciativã. do Senhor 
Presidente da República, que autoriza a cr~ção de Muríicípios nô.Terrí-· 
tório Federal de Roraima e dá outras providências. VOtação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 4/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete 

·-------------

mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos), o montante de 
sua dívida consolidada. Apreciação sobrestada em virtude da falta de quo~ 
rum para votação do Requerimento n~' 75/82. 

-Projeto de Resolução n"' 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de.Alterosa (MG) a elevar em Cri 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se
teçe_nto~ e qin_qü~nta e: seis mil._setec_elltOs e vinte e cinco cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois mi
lhões, setecentos e deZoito mil; quatrocentO-s e Giúlrenta"e oitÕ -Crllzeíros e 
vinte e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

~-~ ""Pl'OjétO-de Resolução- il"' 18j8l, Que aut6fiza a Pfefeitura- Munici
pal de Senhora de Oliveira (MG) a elevar em Crf 21.171.150,00 (vinte e 
um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros), o mon
tante -de sua dívida consolídada. Votação adi_~da por falt~ de quorum. 

- PrÕjeto de -ResoluÇão n9 243/8::.1, qll~ ~uioriza o GOvernO dO Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 2.505.952.900,00 (dois bilhões, 
quinhentos e cinco milhões, riOvecerífOS"-e círiqüenta--mii, e-novecc!ritos cru
zeiros), o montante d_e sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 

. . 

qH_g~'Y}f1}~ 

-Projetei de Resolução n~" 123/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campo Florido (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um 
milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros), o montan
te de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 13/79, de autoriado Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o 
comerciârio, na forma que esp"ecifica. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n' 329/80, de autoria do Senador Cunha 
Líma, que modifica dispositivo da Consolidação _das Leis do Trabalho, 
para o finl."de deteirriinai que o pâg-àm·ento por-horás extf-as ha-bituais tam
bém integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei-do seCiádo" [{9"1"64/St, de autof"ia d~---S~n8.dor Luiz 
Viana, que declara o Marechal-~o-Ar Eduardo Gomes patrono da Força 
Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~" 352/78, de autoria do Senador Accio
ly Filho, que dispõe sobre a açi\o de alimentos. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 255/80, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que acresCenta dispositivos à Lei n'? 5.480, de 10 de agosto de 
I 968, diSciplinando o pagamento do. lJ'i' salário devido aos trabalhadores 
avulsos. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 362/79, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que altera dispositivo da Lei n'i' 6.718, de 12 de novembro de 
1979. Votação adiada por falta de quorum. 
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- Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Betim (MG) a elevar em cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões, e setecen
tos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão 
sobrestada em virtude da falta de quorum para votação do Requerimento 
n• 309(81. 

- Projeto de Lei do Senado n• 309 (79, do Senador Gabriel Hermes, 
que dispõe sobre o exercício da auditoria contâbil e dá outras providên
cias. Discussão sobrestada em virtude da falta de quornm para votação do 
Requerimento n•_ 35(82. 

-Projeto de Resolução n9 130/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dracema (SP) a elevar em Cr$15.457.279,03 (quinze milhões, qua
trocentos e cinqiienta e sete mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros e três 
centavos), o montante de sua divida consolidada. Discussão encerrada fi
cando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 141/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Altinópolis (SP) a elevar em Cr$11.282.510,68 (onze milhões, du
zentos e oitenta e dois mil. quinhentos e dez cruzeiros e sessenta e oito cen
tavos), o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada ficando 
a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 193/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Caputira (MG) a elevar em Cr$21.171.150,00 (virite e um milhões; 
cento e setenta e um mil. cento e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. Discussão encerrada ficando a votação adiada por fal
ta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

'SENADOR HUMBERTO LUCENA -Indeferimento, por parte do 
Ministro da Justiça, do pedido de naturalização de Javier Alfaya, atual 
Presidente da UNE. 

SENADOR AGENOR MARIA - Defesa da destinação de maior 
quantidade de cana-de-açúcar para o fabrico de álcool, tendo em vista o 
aviltamento do preço do açúcar no mercado externo. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- III Encontro do Programa 
Nacional de Voluntariado PRONAV- LBA, recentemente realizado na 
cidade do Rio de Janeiro. --

SENADOR CUNHA LIMA- Panorama da saúde pública em nosso 
País, face a insuficiêricl.a dos recursos destinados aquele setor. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PR0XIMA SES
SÃO.ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. Evandro Carreira, pronunciado na sessão de 7-5-82. 

3-MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 59~ SESSÃO, EM 10 DE MAIO DE 1982 
4~ Sessão Legislativa ~rdinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PASSOS PÓRTO E ITAMAR FRANCO 

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

Jorge Kalume - Eunice Michiles - Raimundo Parente - Alexandre 
Costa- Alberto Silva-- Helvíd10 Nunes --Alffilr-Pinto --MãtlrO _Binevi
des- Agenor Maria- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena 
- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha
Lourival Baptista - Passos Pôrto -- Lomanto Júnior- João Calmon -
Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro~ Itamar Franco
Amaral Furlan- Benedito Ferreira...:... Henrique Santillo- José Fragelli
Lenoir Vargas - Pedro Simon -Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 3 t Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. !•-Secretário procederâ à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

- Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome indicado para 
cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 76, DE 1982 

(N• 173/82, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se_nado Federal: 

Nos termos do artigo 42, item III, e parágrafo 39 do artigo 72, da Constí
tuição, tenho a honra de submeter à consideraç_ão do Egrégio Senado Federal 
o nome do Doutor Fernando Gonçalves para exercer o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da aposentadoria do Mi
nistro Guido Fernando Mondin. 

Os méritos do Senhor Fernando Gonçalves, que me induziram a escolhê
lo para o desempenho dessa elevada função, constam -do anexo Curriculum 
Vitae. -·- -

Brasília, 7 de maio de 1982. - João Figueiredo. 

CURRICULUM VITAE 

Nome: Fernando Gonçalves 
Naturalidade: Palmeira das Missões_- RS 

-nata -NasCliiierilO: -3 ae -outu&ro- ae-T930 
Filiação: Waldemar Gonçalves e Hilda Silveira Gonçalves 
Cón)uge: María Cledy Stumm G-onçalves 
Filhos: Lenara, Luiz Ferna~do, Shefia. RiCardo e- Andréa 

PrOfissões: Advogado e professor-
Bacharelou-se pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Ca

tólica do Rio Grande do Sul, em I956. 
E: professor de ~'Ciências SOciais" da Escola Normal Borges do Canto, 

de Palmeira das Missões. 
Em 1952, fundou e dirigiu o Jornal A Madrugada. que se edita até hoje 

naquela cidade. 
Desde acadêmico, vinha exercendo atividades profissionais no escritório 

de advocacia do ex-Deputado Federal Luciano C. Machado, hoje Conselhei
ro - Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 

Como advogado inscrito na OAB, Secção do Rio Grande do S_ul, sob o 
n' 2.219, exerceu, durante lO (dez) anos, atividades profissionais em Palmeira 
das Missões e em toda a região do Médio Alto Uruguai, tendo destacada 
atuação, de forma especial no Júri, porquanto participou dos processos de 
maior repercussão daquele período. 

PRINCIPAIS FATOS DA VIDA PARLAMENTAR E 
ADMINISTRATIVA 

Câmara de Vereadores 
Em 1955, ainda estudante, elegia-se Vereador, reelegendo-se para o 

período seguinte com a maior votação de sua legenda. 
Ocupou, naquela Casa, as funções de Líder de Bancada, de Líder da 

Maioria, de Secretário da Mesa, tendo sido eleito e reeleito Presidente da Câ
mara de Vereadores. 

Prefe~tura Municipal 
Em 1962, foi eleito Vice-Pr~feíto do município de Palmeira das Missões. 

Governo do Estado 
Em janeiro de 1964, assumia a Presidência do Instituto Gaúcho de Re

forma Agrária (I ORA), órgão con.testado no período de agitação no meio ru
ral, designado pelo então Governador lido Meneghetti. 
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Conseguiu, num período de três anos, tranqUilizar a área rural, firmãr 
convênios com a esfera federal- INDA e IBRA, regularizar a situação jurí
dica de áreas como a Fazenda Sarandi, construir estradas vicinais, mais d"e 
1.500 quilômetros. em convênio com a USAID, firnl.ar convênios para cons
trução de redes de eletrificação rural, cursos no meio rural (Semanas Ruralis
tas), construção de açudes e assistência médica aos núcleos de colonização. 

Organizou e presidiu, neste período, em 1965, num curso de Direito 
Agrârio cOm a -participação-de autoridades internacionais e nadonais, que fo
ram convidadas em razão de convên-iO- Firmado entre IGRA-IICA da OEA. 

Membro da Comissão Especiar org-anizada em 1965 pelo Governador 
lido Meneghetti para oferecer subsídios aos estudos que se processavam 
sobre o Estatuto da Terra. 

Coordenador do Projeto de Desenvolvimento Agrário Litoral Sul em 
convênio com o INDA, IBRA e HCA, da OEA. 

Assembléia Legislativa 
Em 1966, elegeu-se Deputado Estadual com a maior votação do seu Par

tido- ARENA. Em 1970, foi reeleito com votação superiOr à prinleira. 
Na Assembléia Legislativa, ocupou as seguinteS funções: Vice-Líder, 

Presidente da Comissão de Agricultura, de 1 "'-Secretário (reeleito), Líder (ree-. 
leito) e Presidente da Mesa da Assembléia Legislativa (1973-1974). 

C_omo Presidente da ComissãO da Agricultura, propôs e coordenou um 
.. Simpósio SOOi"e Problemas Agrários", em convêriío Coffi o Instituto Intera
mericano de Ciêricias AgHcõlas (IICA) da OEA, que oOteve repercussão iri
ternacional e contou_ com a participação de autoridades internaciOnais, como 
o Ministro da Agricultura da VerieZUCla e do Peru, Dr. Victor Gimenez Lan
dines e Dr. Eurique Torres Llossa, além do Bispo de Facatãtiva, Colôritbia, 
Dom José Raul Zambrano. 

Em razão de sua atuação neste ano legislativo, recebeu o prêmio SPRIN
CER por um Rio Grande Maior, como deputado destaque do ano. 

Participou, ainda, das seguintes Comissões: - --

a) Comissão Parlamentar de Inquérito que -apurou a situação dos toldos 
Indígenas do Rio Grande do Sul - Presidente. 

b) Comissão Especial que estudou a implantação de DiStritos Industriais 
no Rio Grande do Sul - Presidente. 

c) Comissão que promoveu adaptação da Constituição Estadual a Fede
ral - Membro. 

d) Comissão Especial que reformulou o Regimento Interno da As
sembléia Legislativa - Presidente. 

e) Promoveu e presidiu o 1"' Encontro Estadual de Vereadores do Estado 
do Rio Grande do Sul. 

f) Presidiu a Comissão que levantou a situação da suinocultora e ofere
ceu importantes sugestões não -só a nível es-tadual, como nacional. 

g) Participou, como membro efetivó, da Comissão do Extremo Sul, qtie 
reunia as representações das Assembléias de Santa Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul. 

Câmara dos Deputados 

Em 1974, foi eleito Deputado Federal com 70 mil votos. 
a) Membro da ComissãO de Economia, Indústria e Conl.ércio, de 1974 a 

1978. 

tas_. 

b) Suplente da Comissão de Fiscalização Financeira. 
c) Membro da CPI que examinou o problema penitenciário brasileiro. 
Em 1978 - Reeleito com 70.968 votos para a Câmara Federal. 
a) Membro da Comissão de Serviço Público. 
b) Suplente da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Con-

c) Eleito Vice-Presidente da Comissão de Serviço Público. 

Missões no Exterior 

l) Viagein, i ConVite do Instituto Interamericano de Ciências AgríColas 
da OEA, à Venezuela. Colômbia, Peru e Chile, para estudos de problemas 
agrícolas e legislação agrária, em 1967. -" · · 

2) Viagem, representando a Assembléía Legislativa do Rio Gránde do 
Sul, a Santarêm, Portugal- Feira InternacionaL ---- · 

3) Viagem, a convite do Departamento de Estado, aos Estados Unidos, 
em 1974. 

4) Viagem, integrando a representação da Câmara dos Deputados, a Li
ma, Peru, em 1975 -CongreSso Internacional de Turi~rrio. 

5) Viagem, integrando a representação da Câmir3. dos DepUtados, 8. 
Malaga, Espanha- Congresso Internacional de Turismo, em 1977. 

6) Viagem a CaracaS, integrando a representação dO Congresso Nacio
nal, em 1979 - Conferência Interparlamentária. 

7) Viagem, integrando a representação do Congresso Nacional, a Hava
na, Cuba- 68• Comissão Interparlamentar, de 15 a 23 de setembro de 1981. 

Condecoraç-ões 
1) Ordem Infante Dom Henrique- grau oficial, Governo de Portugal, 

em 1974. 
2) Sociedade Cruz Vermelha -Cruz Distinção, em 1974. 
3) Medalha de Serviços Distintos- Governo do Estado do Rio Grande 

do Sul, Brigada Militar, em 1974. 
4) Medalha Osvaldo Vergara - Ordem dos Advogados do Brasil, 

Secção do Rio Grande do Sul, em 1974. 
5) Ordem de Rio Branco- Grau de Grande Oficial, Presidente da Re

pública, em '1981. 
À Comissão de Finanças. 

PARECERES 

PARECERES N•s 237 E 238, DE 1982 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 147, de 1977, que udispõe 
sobre a realização de seguros de Órgãos do Poder Público, e dá outras 
providências''. 

PARECER N• 237, DE 1982 
Da Comissão de Constituição ~ Justiça 

Relator: Senador Wilson Gonçalves 
O projeto em apreÇo, de iniciativa do nobre Senador Jarbas Passarinho, 

além de r:egular a matéria, determina que ós seguros de bens, direitos, créditos 
e. serviços dos Órgãos bentralizados da União, das autarquias, das entidades 
controladas pelo Poder Público, inclusive os seguro-s de bens de terceiros 
~brangidos por qualquer plano de cobertura em que ditas instituições figurem 
como estipulantes ejou benefidârios, serão feito exclusivamente sob a forma 
direta na Federal de Seg1:1_ro_s $/ A,--cOin as_ exceções que expressamente indi-
ca. 

A proposição, amplamente justificada pelo seu autor, foi inicialmente, 
distribuída ao ilustre Senador ltc;tlívio Coelho, em cujo parecer concluiu por 
sua inconstitucionalidade por entender infringente do art. 163 da Carta Cons
titucional. 

Submetido o parecer ão plenário da douta Comissão de Constituição e 
Ju_stiç-a, esta, por sua maioria presente; entendeu que não se trata, no caso, de 
inieiveriÇão no domínio económico ou de monopólio em determinado setor 
de atividade, por isto que o PrOjetO em istudos se limita a dispor sobre bens, 
direitos e efeitos vlricilla-dOs-a entidades e instituiÇões Cont_roladas, direta e in
diretarnente, pelo Poder Público, não abrangendo, conseqüentemente, as do 
âmbito privado. 

Em conseq~ência, fomo~ ~esignados _para relatar o vencido, o que ora fa-
zernos. 

Em face das razões acima expostas, ou, mais precisamente, por entender 
que, na espécie não se configura a hipótese prevista -no art. 163 já aludido, a 
Comissão de Constituição e Justiça, por maioria, considera a proposição em 
tela constitucional e jurídica, cabendo, na forma regimental, à ilustrada Co
missão de Economia o exame da conveniência ou inconveniência- da medida 
proposta. 

Sala das Comis_sões, 10 de novembro de _1977.- Daniel Krieger. Presi
dente---:- Wilson Gonçalves, Relator- Heitor Dias- Nelson Carneiro- Dir
ceu Cardoso .:.:._ Cunhã Lima - Jtalívio Coelho, vencido - :Accioly Filho. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO, DO SR. ITALIVIO COELHO 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Jarbas Passarinho, 
objetiva conceder à Feder.al_de SegUroS SJA, a exclusividade dos contratos de 
seguros dos Órgãos centralizados da União, autarquias e quaisquer entidades 
controladas pelo Poder Público, bem assim regulamentar a matéria. 

Na Justificação, destaca o autor que o atuai sistema de sorteio,_ fnstituído 
pelo art. 23 do Decreto-lei n'? 73/66, através do qual os seguros do_ governo 
são rateados entre as seguradoras privadas, tem apresentado distorções que 
favorecem as grandes empresas do ramo, em sua maioria "Iigãdas- a- grupos 
multinacionais ou a co~giomerados financeiros", algumas até com "essa du
pla vinculação", gerando o riScO da formação de um oligopôlio, justamente 
porque essas empresas de grande porte possuem maiores probabilidades de 
serem sorteadas- eis que operam, em razão de seus Ativos Líquidos, em to
d_as_ as faixas de distribuição daqueles seguros -, o que contribui "'para cres
cerem cãda -veZ mais, em detrimento das CompaOhias de !nédio e pequeno 
porte". 

A~sinala, ainda, qu-e o critériq vigente, embora pareça, à primeira vista, 
irretocãvel, "lamentavelmente, não o é, por ter incrustadas na sua ordenação 
algumas sutilezas .que ferem frontalmente os_ princípios morais que inspira
ram o Goveino ª- adotar o sistema de--sorteio". 
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Cita, como exemplo, o caso dos arts. 14 e 15 da Circular IRB-Presi n<? 
06/74, que alteram, respectivamente, o prazo normal dos seguros- que pas
sa de I para 2 anos usujeito a reajuste do v~lor segurado e, c<mseqilentemen
te do prêmio a ser pago pelo Órgão Público"-, e a mecânica das renovações 
d~s contratos, que são estendidos por mais 2 anOs, mediante "simples troca 
de memorandos", através dos quais são aceitas as condiç_ões propostas pelas 
seguradoras- .. geralmente um novo reajuste decorrente da inflação nos últi
mos 12 meses".__ __ - -

Por outro lado a proposição apresenta vantagens, como a eliminação do 
pagamento de comissões a título de corretagem e a rever~ão_de lucros da ''Fe
deral" em favor da Previdência Social, bem como restnng1r os seguros con
tratados com a ''Federal" ao limite de retenção estabelecido pela SUSEP, 
sendo o excedente "distribuído ao mercado sob a forma de cc-seguro e ao 
IRS para resseguro". . __ _ , . 

Todavia, entendemos que o Projeto configura mtervençao no domm10 
económico, sem que ocorrárn-oS pressupostos indicados no art. 163 da Carta 
Magna, relativos a "motivo de segurança nacio"nal ou para organizar seta! 
que não possa ser desenvolvido com eficácia no regime de c0rripeti_5ão e de_ h
herdade de iniciatiVa", por isso somos contrãrios à sua trrumtaçao, por m
constitucional. 

Sala das Comissões, 10 de novembro de 1977.- ltaltvio Coelho. 

PARECER N• 238, DE 1982, 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Benedito Ferreira 

E submetido ao exame desta Comissão de Economia o Projeto de Lei do 
Senado n'il 147 j77, de autoria do ilustre Senador Jarbas Passarinho. 

A proposição -determina que os seguros de bens, direitOS,- créditos e ser
viços dos órgãos centralizados da União, das autarquias, das entidades con
troladas pelo Poder Público, inclusive os seguros de bens_d_e ter~eiros abrangi
dos por qualquer plano de cobertura em que as ditas instituições figurem 
como estipulantes ejou beneficiárias, serão feitoS exclusivamente sob a forma 
direta na Federal de Seguros, sociedade de economia mista, Cuja propriedade 
das Ações pertence a entidades da administração· íridireta. 

É necessário que, da longa e objetiva Justificação do autor, seja __ transcri
ta a parte em que certamente se incluem os argumentos que o induziram a 
propor o Projeto sob exame, a saber: 

.. 0 art. 23 do Decreto-lei n9 73/66 estabelece que os seguros de 
órgãos do poder público obedeçam ao regime de sorteio procedido 
pelo !RB. . 

O que levou o Sistema à adoção daquela medida foi a necessi
dade de preservar o aspecto moral que deve nortear as operações 
governamentais. 

Ao correr dos anos a sistemâüCa do sorteio tem sofrido várias 
alterações. Todas elas, data venia, apresentam distorções que favore
cem as grandes seguradoras. Estas, em sua maíotfã estão ligadas a 
grupos multinacionaiS ou a coUglomerados financeiros. Algumas 
atê possuem essa dupla vinculação. 

2. Atualmente, o esquema de sorteio ê disciplinado pela Cir
cular !RB-Presi n' 067/74, combinada com a Circular n' 047/77. 
Em linhas gerais, os critêrios funcionam da seguinte forma: 

a) Os sorteios são distrib_uídos por 3 (três) faixas, de acordo 
com o valor do seguro; 

b) As seguradoras são classificadas em 3 (três) grupos, na or
dem decrescente de seus respectivos Ativos Líquidos; 

c) Realizado o sorteio de acordo com a faixa de valor. a Com
panhia contemplada assume a liderança do seguro, cabendo-lhe a 
participação de 50% (cirlqüenta por cento) do prêmio global. Os 
50% restantes são distribuídos sob a forma de cc-seguro, entre as de
mais Companhias do grupo a que pertencer a líder. Esta ainda parti
cipa do cc-seguro .. Destarte, a participação da líder é na .ordem de 
51% (cinqüenta e um pOr cento). 

3. À primeira vista, esse critêrió parece irretocâVel. Lamenta
velmente, não o é por ter incrustadas na_sua ordenação algumas su
tilezas que ferem frontalmente os princíp-ios riloraiS: que inspiram o 
Governo a adotar o sistema de sorteio. 

Com efeito, a Circular IRB-Presi n'il 067 j74 tem como anexo as 
HNormas" dos referidos sorteios. Observe-se o que dizem os artigos 
!4 e 15 das referidas .. Normas": 

"Art. 14. A indicação de sociedade líder ou seguradora única, 
por sorteio terá a duração de 2 (dois) anos, podendo o seguro ser 

reajustado no fim do primeiro ano, de acordo com as condições que 
na época se fizerem necessárias, ainda que, com o reajustamento, 
venha a ser enquadrado em outra faixa." 

"Art. 15. Mediante manifestação expressa de ambas as par
tes, segurado e seguradora, poderá o IRB autorizar a ampliação do 
prazo de val_idade do sorteio por mais 2 (dois) anos." 

Na prática, tais artigos obedecem à seguinte mecânica: _ 
a) O prazo normal dos seguros é de l (um) ano. Mas o art. 14 

acima estabelece logo o prazo mínimo de 2 (dois) anos, sujeíto a rea
juste do valor segurado e, conseqüentemente, do prêmio a ser pago 
pelo Órgão Público; 

h) Quando está próximo de vencer o prazo dos primeiros 2 
anos, a seguradora envia à entidade um memorando prontificando
se a renovar o seguro por mais 2 anos. A entidade, por sua vez, res
ponde com outro memorando aceitando as condições propostas (ge
ralmente um novo reajuste decorrente da inflação nos últimos 12 
meses) e o seguro é então renovado por urna simples troca de memo
rando, troca essa que atende à exigência constante do art. 15 das re
feridas Normas. Assim, graças à sutileza com que forem redigidos 
-aqueles dois artigos, o prazo normal dos seguros, que ê de I (um) 
ano, passa para 4 (quatro) anos; 

c) Como a classificação dos grupos é feita com base no Atívo 
Líquido anual, quanto maior o Ativo Líquido, maior possibilidade 
tem a Companhia de obter a liderança nos sorteios. Isso porque as 
seguradoras do 1 '?grupo concorrem aos sorteios da l '• 2• e 3•-faixas. 
As do 2'? grupo concorrem aos sorteios da 2• e 3~ faixas. E as do )'ii 
grupo concorrem apenas aos da 3• faixa. Este procedimento benefi
cia extremamente as seguradoras de grande porte, porque lhes dâ 
maior probabilidade de serem sorteadas, contribuindo para cresce
rem cada vez mais, em detrimento das Companhias de médio e pe
queno portes. 

Como prova desta afirmativa, basta citar que consoante dados 
extraídos dos Balanços de 1976, do volume de prêmios arrecadados 
naquele exercício, 29,5% (vinte e nove e me_io por cento) coube aos 2 
maiores grupos que operam no mercado. O saldo de 70,5% ficou 
distribuído entre as 90 Companhias restantes. Diga-se de passagem, 
que em t 974, esses mesmos dois grupos detinham 22% dos prêmios. 
Nota-se portanto uma tendência da atividade seguradora constituir 
dentro de curto prazo um oligopólio de conglomerados económicos, 
os-quais, aliados em forma de cartel, irão impor à população as ta ri~ 
fase as condições para aceitação dos riscos." 

O autor, em sUa JuStificação, deixa bem Claro o fato de que a sistemática 
de sorteio procedido pelo IRB para efeitO- de contemplar as Seguradoras que 
irão realizar o·s seguros de Orgãos do poder público. não obstante o intento 
inicial de preservar o seu aspecto moral, tem apresentado distorções resultan
tes das alterações procedidas. de forma a beneficiar as grandes seguradoras. 

Sem dúvida que a proposição é oportuna, pois vem corrigir uma imper
feição no rrie-i'Cado de seguros, que, ao propiciar a oligopolização dessa ativi
dade. redundará na .. administração dos preços dos seguros" em prejuízo do 
EstB.dO e dos indivíduos que se habilitam ã realização de seguros de toda or
dem. · 

Justificável, portanto, a interveniência do Estado, de forma a disciplinar 
essas atividades, na medida em que lhe cumpre constitucionalmente, não só 
os m'otivos de segurança nacional ou a organização de atividades que não 
possam ser desenvolvidas com eficãcia no regiine de competição e de liberda
de de iniciativa, mas, sobretudo, garantir a Justiça Social. 

Do- exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n9 

147/77. 
Sala das Comissões, 5 de maio de 1982.- Gabriel Hermes, Presidente 

eventuai-Benedito Ferreira. Relator- Bernardino Viana- Lenoir Vargas 
-Alberto Silva - José Lins. 

PARECERES N•s 239 E 240, DE !982 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n'il87, de 1980, que "revoga o 
artigo 14 da Lei n9 6.620, de 17 de dezembro de 1978". 

PARECER N• 239, DE !982 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Mqacyr Da/la 
-0 Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Orestes Quércia, visa 

a revogar o artigo l4 da Lei n'il 6.620/78 - Lei de Segurança Nacional. 
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2. o Na Justificação, argúi o Autor: utrata o art.-14 da LSN,_evidente e 
manifestamente, de -crimes praticados pelos ineios de comunicação: vale dizer 
que o ilícito definido no art. 14 ê clai-amente matê'ria da Lei de Imprensa ... 
Ademais, não configura boa técnica legislativa o repetir, ern lei nova, aquilo 
que já é definido pelo diploma legal específico". 

3. Reza o artigo modificando, ou seja, o art. 14 _da Lei.de Segu_rança 
Nacional: 

·~Art. 14. Divulgar, por qualquer meio de comunicação so
cial, notícia Tãlsa, tendenciosa ou fato verdadeiro truncado ou de
turpado, de modo a indispor ou tentar indiSpor o povo com as auto-
riaades constituídaS: ---- -----

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos. 
Parágrafo único. Se_ a divulgação provocar perturbaçãq da 

ordem pública ou expuser a perigo o bom nome, a autoridade, o cré
dito ou o prestígio do Brasil: 

Pena: detenção, de 2 a S_anos." 

Já o art. 16 da Lei n9 5.250/67- Lei de Imprensa; é do seguiilte -teOr: 

"Art. 16. Publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos verda
deiros truncados ou deturpados, que provoquem: 

I - perturbação da ordem pública ou alarma social; 
II - desconfiança no sistema bancário ou abalo de crédito de 

instituição finanCeira ou de qualquer empresa, pessoa física ou jurí-
dica· - -

'nl- prejuízo ao crédito da Uniã_o, do Estado, do DiStritO Fe
deral ou do Município; 

IV - sensível perturbação na cotação das mercadorias e dos_ 
títulos imobiliários no mercado financeiro. 

Pena: De 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção, quando se tratar 
do autor do escrito ou transmissão incrimíriada e multa de 5 (cinco) 
a 10 (dez) salários mínimos da região. 

Parágrafo único. Nos casos dos incísos I e II, se o crime é cul
poso: 

Pena: Detenção, de I (um) a 3 (três) meses, ou multa de I (um) 
a lO (dez) salários mhlirilos da região." 

4. Inexistem óbices jurídico-constitucionais ou técnico'-regimentais à 
tramitação do Projeto. --

QUanto ao conteúdo mesmo das normas de um e outro dispositivo, ape
sar de alguma semelhança, há imporúmfes diferenças a assinalar; 

I•) A Lei de Imprensa tem um âmbito mais restrito, pois o arti
go 12 dispõe. "aqueles que, através dos meios de informação" e di
vulgação, praticarem abusos no exercício da liberdade de manifes
tação do pensamento e informação ficarão sujeitOs às penas desta lei 
e responderão pelos prejuízos que causarem. Parágrafo único._ São 
meios de informação de divulgação; para os efi:itos deste artigo, os 
jornais e outras publicações periódicas, os serviços de radiodifusão e 
os serviços noticiosos". Enquanto isso, a lei de Segurança fala em 
" ... divulgar, por qualquer meio de comunicação social. .. "não ape
nas por jornais, publicações periódi.cas, serviços de radiodifusão ou 
noticiosos.". Panfletos, por exemplo, enquadram-se na segunda tipi
ficação, não, pOrém, nã prfmeifa.·E são os meios m-ais usados por 
organizações clandestinas ... 

2') A Lei de Segurança, além das notíCias falsas e de fato verda
deiro truncado ou deturpado, atinge, também, a noticiei "tendencio
sa". 

3') A Lei de Segurança prevê, no eVentual fOfiator,'UrTI "lmimUs 
delituosus"- maiS definido, uma intendon31ídade mais clúamente 
voltada para a obtenção do resultado, pois fala ela " ... de modo a 
indispor ou tentar índispor ... ", enquanto a Lei de Imprensa, no ca
so, tipifica o simples nexo entre o fato e o resultado anti-socíal, men-
cionando notícias ou fatos ·~ ... qUe provOquem''. ·· 

4') A Lei de Segurança tipifica um resultado bem definido: " ... 
indispor ou tentar indispor o povo com as autoridades constituídas, 
diferentemente dos resultados mais amplos previstos na Lei de Iin
prensa. 

5!-) As agravantes da lei de Segurança têm uma tipificação mar
cadamente diferente das da lei de Imprensa, a qual, ao revês, prevê 
hipóteses de cometimento culposo dos delitos tipificados. 

5~--. Ante as observações feitaS, inobstante ineX:ístirem óbices jurídico
constitucio-nais à tramitação do projeto, opinafnos, no mérito (art. 100, item 
I, n'1 6, do Regimento ln terno) por sua rejeição. 

Sala das Comissões, 20 de maio de 1981.- Aloysio Chaves. Presidente 
___,_Moacyr Da/la, Relator- Raimun«_o Parente -Bernardino Viana- Láza
ro Barboza. vencido, Tancredo Neves - Leite Chaves. vencido - Franco 
Montoro, vencido -João Ca!mon - JOsé Frage/li -- Lcnoir Vargas. 

PARECER N• 240, DE 1982, 
Da Comissão de SeguranÇa Nacional 

Relator: Senador Raimundo Parente 
P~-10 Projeto de lei Ctue ve~ ~o ex~~ deste Úrgão Técnico, o Senador 

Orestes Quércia pretende revogar o art. 14, da lei n9 6.620, de 17 de dezembro 
de _1978, que define os crimes co~_tra_ a -~egurança ~aciona_l, estabelece a siste
mátiCa para o sei.! processo e julgamento e -dâ outras providências. 

O dis'positivO que-se desejá- revõgar têm· "o teOr quC trans~revemos as~~ 
guir: 

·~Art. 14. Divulgar, por qualquer meio de comunicação so
cial, noTícia fãiS:a, tendenciosa ou fato verd_adeiro truncado ou de
turpado, de modo a indispor ou tentar indispor O povo com as auto-
ridades constituídas. -- -

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos. 
Parágrafo único: __ S~ _a divulgação provocar perturbação da 

ordem pública ou expuser a perigo o bom nome, a autoridade, o cré
dito ou o prestígio do Brasil. 

Pena: reclusão, de I a 6 anos." 

Na Justificação, afirma o autor que dispositivo -semelhante se encontra 
na Lei_ de Imprensa, e, por esse fato, não deve cqnstar da Lei de Segurança 
Nacional. 

A douta Coni"íssão de- COriSiituição e Justiça manifestou-se pela trami
tação da proposição, tendo em vista que, contra ela, não se erguem óbices de 
caráter constitucional. Entretanto, quanto ao mérito, opinou pela rejeição, 
tendo em vista o entendimentO de que, apesar da semelhança, os dispositivos 
da lei de Imprensa apresentam diferenças profundas do contido na Lei de Se
gDfllhG'UNacional. 

É evidente a divers-idade de situações. A Lei de Imprensa- ou melhor, a 
Lei n9 5.250, de 9 de feverefro de 1967, que teve acrescentada alínea c, ao art. 
40, pela lei n9 6.640, de 8 de maio de I 979 - regula a liberdade de manifes
tação do pensamento e de informações, ellquanto a lei n_9 6.620/78 define os 
crimes contra a segurança nacional. 

Para que se possa verificar a diferença das situações pof eías abordadas, 
basta salientar que a lei âe-lmprensa prevê crimes passíveis de ação penal pe
rante juízes criminais. Já. a Lei de Segurança tem processo e julgamento na 
competência exclusiva da Justiça Militar. 

As diferenças demonstradas- pela dOuta Comissão de Coristituiç'ãO e Jus
tiça explicitam, claramente, as diversas situações. 

-Não há, portarito, l'azão para anular~se o dispositivo da Lei n9 6.620, de 
1978. O piojeto não trai: a d<::bate qualquer situaçào concreta, nem argumen
to ponderável. 

Desaconselhável, portanto revogar-se, dispositivo considerado útir à- se
gurança c à defesa das instituições nacionais. 

Ante o exposto, opinamos pela rejeição do presente projeto de lei. 
Sala das Comissões, 6 de maío de 1982. ~ Dinarte Mariz, Presidente

Raimundo Parente,_ Relator - Gast§o Mül{er - fl_enecfito Ferreira. 

· PARECERES N•s 241 E 242, DE 1982 

Sobre- ó Projeto de Lei do Senado n'1 52, de 1980, que ''altera 
dispositivo da Consolidação das leis do Trabalho, para o fim de unifi
car o prazo do aviso-prévio." 

PARECER N• 24f; DE 1982 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Fr(J]Ic_o_ Montoro 

0-Projêto sob e-Xame, de a:Utoriã -do- ilustre Senador Nelson Carneiro, al
tera a redação do caput e suprime os dois incisos do artigo 487 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, com o objetivo de estabelecer que, não havendo 
prazo estipulado no contrato de trabalho, a parte que quiser rescindi-lo, sem 
justo motivo, deverá avisar à oUtra com ã. anfeCedêil.da mínffria de triOta diaS: 

No :;is tema atual, são previstos os prazos de oito e trinta dias, dependen
do da forma em que se efetuem os pagamentos- se semanal, quinzenal ou 
por mês - aos empregados. 
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Na Justificação-; assinala o Autor· que "desde há muito tempo qu-e doutos 
ensinamentos doutrinários vêm mostrando a injustiça da distinção fe-ita pelo 
art. 487 da CLT, entre os empregados que percebam por semana ou tempo inM 
fedor a trinta dias". 

Realmente, a discrimínação não se justifica e ê, sein ·dúVidã., Contrária 
aos interesses dos _empregados que percebam seus salários semanalmente, 
quando o justo seria que fosse tratado da mesma forma que-aqueles outros 
que percebem por mês. 

Assim, no méríto,-a Jnedida é_das mais_ úteis, e vem cOrtígir mais uma das 
imperfeições da velha legislação consolidada do trabalho. 

Diante do exposto e c_onsiderando, outrossim, que ilão existem óbices 
quanto ao aspecto jurídico-constitucional, nosso Parecer é pela aprovação do 
ProjetO. 

Sala.das Comissões-, 27 de agosto de 198ÇL- Aloysio Chaves, Presidente 
-Franco Montoro, Relator- Lázaro Barboza- Cunha Lirrza_- Ra{m_undo 
Parente- Moacyr Dalla- Almir Pinto- Bernard_ino Viana- Aderbal Jure-: 
ma. 

PARECER N• 242, DE 1982 
Da C omissão de Legislação Social 

Relator. Senador Moacyr Da/la 

Pretende o eminente Senador Nelson Carneiro, com o presente projeto, 
dar nova rcdação ao artigo 487 da Consolidação das Leis d.o Trabalho, de 
modo a unifiCar em trinta dias o prazo do aviso-prévio. 

Pela redação atual são três as hipóteses de prazo para o pré-aviso: de oito 
dias, para os empregados que recebem por sem.ana ou tempo inTerior (diaris
tas); de trinta dias,_ para os quinzenalistas e mensalistas e, igualmente, de trin
ta dias, para os empregados que tenham mais de doze meses de serviço na em
presa, qualquer que seja a forma de remuneração. 

Verifica-se, portanto, que a lei, ao estabelecer prazos para o aviso
prévio, impede o arbítrio do empregador (ou do empregado) quanto à sua du
ração mínima: Entretanto, consoante os princípios doutrinários que inspira
ram a Consolidação, pode o empregador renunciar ao direito de_ ser pré
avisado. O mesmo_não sedá, porém, em relação ao empregado, pois, confor
me preleciona Tostes Malta, sendo irrenunciâveis as garantias mínimas preM 
vistas no direito trabalhista, só será válido seu assentimento em que o avisO 
tenha duração menor que a lei, se evidenciado que desse encurtamento algum 
proveito resultou para o trabalhador. 

Pode-se dizer que as linhas mestras que ínstitUciófl.alíiaram o aviso
prévio em nossa legislação visavam, de um lado, defender o trabalhador do 
desemprego e, de outro, evitar o decréscimo da produção, pelos prejuízos que 
a saída inesperada do empregado poderia causar à empresa. 

Tais princípios são, de um modo geral, encontrados em toda a legislação 
comparada, havendo paíseS em que aqueles prazos São extremamente dilataM 
dos em função da qualidade do trabalho, da idade do empregado e sobretudo 
do tempo de serviço na empresa. 

Assim, pelo menos sob o ponto de vista doutrinário, não há justificativas 
plausíveis para que o prazo do aviso-prévio varie, como preceituam os incisos 
I e II do artigo 487, em função da forma de pagamento da remuneração do 
empregado. 

A crítica a essas disposições feita por RUSSOMANO chega a ser ácida, 
quando diz em sua conhecida obra: 

"Que importa O modo de pagamento dos salários - por dia, 
por semana, quinzena ou mês- para que o trabalhador consiga um 
novo patrão ou para que o patrão consiga um novo trabalhador? 

Absolutamente nada! De modo que não existe a menor razão, 
doutrinária ou prática, para que o diarista receba oito dias de aviso 
prévio e o- rrle-n·s-alista trinta dias." (Comentários à Consolidação das 
Leis do Trabalho, Vol. 3, pâg, 903.) · 

A unificação, portanto, do prazo do aviso-prévio em trinta dias, por 
atender aos pressupostos de justiça social e, mais que isso, aos próprios requi
sitos históricos e dout_rinários de sua instituição, é medida que se impõe, mo
tivo pelo qual nosso parecer é pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 1982. -Raimundo Parente, _Presidente 
- Moacyr Dalla, Relator- Franco Montoro- Henrique Santillo- Gabriel 
Hermes, Vencido, com voto em separado. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO, DO SR. GABRIEL HERMES 

O ilustre Senador Nelson Carneiro deseja, com o presente projeto, supri
mir os itens I e II do art. 487 da CLT, a fim de estabelecer em 30 dias o prazo 
de aviso-prévio, seja qual for a forma de pagamento de salários. 

O art. 487, itens I e II, da CLT, estabelece que: se o pagamento for efe
tuado por semana ou tempo inferior, o prazo de aviso-prévio será com ante
cedênc1ã-de 8 (oito) dias; se por quinzena ou mês, ou tenha o empregado mais 
de 12 (doze) meses de serviço na empresa, o prazo do aviso-prévío ·se-rã c·om 
antecedência de 30 (trinta) dias. 

Desta sorte, o inStituto do aviso-prévio tem por objetivo primacial evitar 
o rompimento violento do vínculo laboral, causando prejuízos tanto a empre
gados quanto a empregadores. 

No caso_ do empregado, procura-se solucion~r o problema do desempreM 
go decorrente d<_i brusca_ despedida, gar_an~indo-lhe pra~o ra~oâvel para que, 
sem maiores problemas financeiros, possa dedicarMse à procura de nova colo
cação. Na hipótese do empregador, pretende-se assegurar a continuidade da 
atividade econômica, sem 6 prejuízo das violentas paralisações. 

Ora, no caso preconizado pelo presente projeto, teríãmos a consagração 
de situações realmente estranhas, como, po_r_ exemplo, a de empregados tran
sitórios, retribUídos por períodos semanáis, logrando permanência prolonga
da na empresa, para poderem ser dispensados. Do mesmo modo, estariaril esM 
ses-empregados vinculados a esse longo período de permanência, na hipótese 
de desejarem rescindir os reSpectivos Contratos, fato que, como é notório, os 
prejudicaria s_ensiVeiJnente, pois é sabido que, nestas hipóteses, o empregado 
sempre pede para ser dispensado de dar o aviso-prévio ao empregador, por
qUanto geralmente já tem outici emprego em vísta, aguardando. 

Diga-se, ainâa, que, se o empregado, mesmo recebendo por semana já se 
acha há mais de 12 (doze) meses a serviço da empresa, a sua situação, nos ter
mos do art. 487, II, da CLT, converge para a disciplina do aviso-prévio com 
arli"i:cedêncià de 30 (trinta) diãs. 

Assim, verificando-se que, na prática, o projeto será prejudicial a empre
gãdos e empregadores, votamos pela sua rejeição. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 1982~- Gabriel Hermes. 

PARECER N• 243, DE 1982, 

tia- Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Oficio S/M 241, 
de ~6 de abril- de 1979, do Presidente do Senado Federal, solicitando 
pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça sobre "ques
tão de ordem" levantada pelo Senador Orestes Quércia, relativa à 
aplicação das disposições constitucionais e regimentais que regulam a 
criação de Comissões Parlamentares de Inquérito nas duas Casas do 
Congresso Nacional". 

Relator: Senador Aloysio Chaves 
A matéria, sob nosso exame, refere-se a uma qU.estão"interna corporis" 

que embora versada, como é da própria- eSsêifcTa do funcionamento das Casas 
Parlamentares, nos seus respectivos Regimentos Internos, teve, a partir da 
Constituição em vigor, tratamento constitucional restritivo. No regime ante
rior, a Constituição previa a organização desses órgãos, como instrumento 
parlamentar da minoria em sua ação fiscalizadora. 

Entretanto, a partir da Constituição de 1967, com a redação que lhe emM 
prestou a Emenda Constitucional n9 I, de 1969, o assunto passou a ser regula
do no próprio texto constitucional. 

O art. 30 da Carta em vígor limita a autonomia das Casas congressuais, 
nos -seguintes termOs: 

.. Art. 30. A cada uma das Câmaras compete elaborar seu re-
8;imentÕ inte-r"riO,-dispor sobre sua organização", -pOlícia e provimento 
de· cargos de seus serviços. 

Parágrafo único. Observar-se-ão as seguintes normas regi
mentais: 

e) não será criada comissão parlamentar de inquérito enquanto 
estiverem funcionando,concomitantemente, pelo menos cinco, salvo 
deliberação por parte da maioria da Câmara dos DeputadOs e do __ 
Senado Federal". 

Por sua vez, dii o art. 37 da Carta: 

"Arl. 37. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em 
conjunto oU_:sepatadamente, crüirãO comissões de- iiiquérito sobre 
fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de um terço 
de seus membros". 

A análise do tex.to constitucional confere aos Regimentos da Câmara, do 
Senado e do Congresso ·a regulamentação da matéria, limitando as CPis a 
cinco~ "requeridas pelo terço, ficando à maioria absoluta a faculdade de ultraM 
passar esse número. 
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No art. 37, estende, claramente, ao Congresso Nacional, a licença confe~ 
rida à Câmara e aá Senado na letra .. e" do art. 30~ = 

O art. 171. do_Regimento Interno do Senado praticament-e rCPete o art. 
171 da Constituiç-ãO, enquanto o art. 21 do Regimento COinum do Congresso 
Nacional diz: 

HArt. 21. As Comissões·Párlamentares MistaS de Inquêrito 
serão criadas em sessão conjunta, seiú:lo- ãutOmá-tiCa a sua _insti
tuiçãO -se reqUefidas por 1/3 (urii terçO) dos membros da Câmara 
dos Deputados mais um I /3 (um terço) dos memhros do Senado Fe~ 
dera], dependendo de deliberação quando requerida por congressis
tas." 

A indagação é apenas quanto ao ••quorum" e a resposta, no silêncio do 
Regimento Comum, encontra-se no art. _31 da CaTii-iri verbis: 

.. Art. 31. Salvo disposição constitucionarem Cái:ttráiiO; áS -de
liberações de cada Câmara serão tomadas pór maiori8 dC vOtos, 
presente a maioria dos seus membros." 

Nilo há, porém, limitação, no qu-e tange às CPis do Congresso, quanto a 
que dependam das demais; nem conhecemos dispositivo, constitucional ou 
não, que as restrinja a cinco.-

Assim, ao RegimentO Comum Caberá prever a restrição. 
. Enquanto não o fizer, as CPis do -CorigresSo Nacional podefãO 
constituir-se s.em limitações de -n-úmero ou a requerimento -de um terço de 
cada uma das Casas; ou por deliberação da maioria, tomada a -ddibirã.Ção 
também por maioria de votos, de cada uma das duas Casas, quando a reque
rimento de congressista. 

Sala das Comissões, 28 de abril de 1982.- José Frage/li. Presidente;. cm 
exercício- Aloysio Chw·es, Relator- Orestes QuéiCia- Leite Cha~·es
Aderbal Jurema- Bernardino Viana- Almir Pinto- João Calmori- Mar
tins Filho - Franco !1-lontoro. 

PARECERES N•s 244 E 245, DE 1982 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 80, de 1981, que dispõe 
sobre o prazo para o registro de nascimento. 

PARECER N• 244, DE 1982 
Da Cõrnissão de Constituitão e Justita 

Relator: Senador Hugo Ramos 

1. O Projeto de Lei em exame, oriundo da Câmara dos Deputados, que 
pretende ampliar os prazos estabelecidos no artigo 50, da Lei n9 6.015, de 31 
de dezembro de 1973 (Lei de Registras Públicos), assim cOrno "is-entar âe mui~ 
ta os registras de nascimento levados a efeito, dentro de dois anos, a contar 
da vigência da lei em que eventualmente se converta a proposição legislativa, 
ora tratada. 

2~-- Não ocorre, in casu, o óbice de inconstitucionalidade formal ou 
substancial, sendo a matéria da competência legislativa da União Federal 
(art. 8'.,, inciso XVH, c, da--Emenda CoriSiífucional nll If69). Entretanto, o 
Projeto, não obstante a sua juridicidade, carece de modificações, quin'to -à · 
técnica legislativa, consoante se verificarâ. 

Aproveitaremos, ademais disso, o ensejo para introduzir emeiida aditiva, 
destinada a afastar um expediente, que apesar de antigo, somente tem concor~ 
rido para a burocratização dos serviços cartorârios, porquanto destituído de 
relevância sob os prismas das leis substantivas e processuais, tal seja o da tes
temunha instrumentãria. Dentre as muitas medidas necessârias à dinamizar o 
registro civil, uma delas, sem dúvida das mais importantes, é eliminar a teste
munha do assento. E nem se fale que a segurança das relações jurídicas ou da 
prestação jurisdicional ficarã abalada. Trata-Se, apenas, de não-complicar o 
que não precisa ser Complicado.----

A testemunha do registro de nascimento não é aquela, elemento de pro~ 
va, contemplada no CPC; é instruffientãria, ou seja, pessoa que aSSi~te a cer~ 
tos atas para os tornar autêntico"s e valiosos; garantidOra de que O -assento foi 
redigido consoante as declarações prestadas. Geralmente s~fo- solicitadas no 
próprio recintO do cartório, não se ligam ao conceito de prova e, pela própria 
natureza do ato, lavrado perante serventuário dotado de fe pública, tornam~ 
se irrelevantes para lhe dar autenticidade. 

EMENDA N• 1-CCJ 

Dê~se ao artigo 29 do Projeto_ a redação que se segue: -
Art~ 2'1': Acrescente-se ao artigo 46, da Lei nll 6.015, de 3_i de deúnlbro 

de 1973, um § 6•, do seguinte teor: · · · · 
§ 6~' São __ isentos da multa de que trata o caput deste artigo, as decla

rações de nascimento feitas no pfazo de dois anos, co-ntado da vigência da 
presente lei. 

Ju!tificação 

A regra proposta pelo artigo 2'i', do Projeto fica deslocado do corpO d3. 
Lei o9 6.015, sendo, pois, de boa técnica se transforme em parágrafo, do art. 
46, dã. LRP, onde a matéria é versada. 

EMENDA N• 2-CCJ 

Introduza-se no Projeto de Lei em foco um artigo J'i' do seguinte conteú-
do: 

Art. 39 Fica slipfímldo o item 9'i' (nono) do artigo 54, da Lei n'i' 6.015, de 
3 I de dezembro de 1973. 

Justificação 

N_ão há supor~se, como muitas vezes se faz, que as testemunhas do assen~ 
to, referidas no item 99, cuja supressão se propõe, tenham relevância sob o 
ponto de vista da prova em juizo. De resto, é nenhuma a sua importância, sal
vo como atestados de que as declarações de nascimento se fizeram na pre
sença do Oficial, segundo o afirmado pelos declarantes. Cuida-se, pois, das 
chamadas testeml.!nhas instrumentá rias, q!!_~_el11 matéría de nascimento osten
tam mínima importância, quando se consideram os inconvenientes que acar
retam aos serviços cartorários, tanto- mais que essas testemunhas são normal
mente a!rebanhadas no próprio recíntõ dOS C~tórios, sem qualquer conheci~ 
mçnto a respeito da veracidade instrínseca das declarações prestadas aos Ofi
ciais, que, releva acentuar. têm fé pública -apta a conferír a· presunção de au
tenticida9~ aos at9s_qu~ lavram. 

4. Isto posto, opinamos no sentido da aprovação do Projeto em pauta, 
com as Emendas adrede sugeridas. 

_É o nosso Parecer. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1981.- Aloysio Chaves, Presiden

t~-:- HZ!fJO Ra!'ws, _Relator---:-;- Moacyr D_alla.-:- Bern,atdino Viana- Murilo 
Badaró-=-- João Calnlon - Lenoir Vargas - Nelson Carneiro. 

PARECER N• 245, DE 1982 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador José Lins 

Trata-se de proposição originária -da Câmara dos Deputados, que visa a 
dar nova disciplinação aos prazos para o registro de nascimento. 

Objetiva o autor do projeto, Deputado_ ~edro Sampaio, a dilatação dos 
prazos para o registro fixado.s no art. 50, da Lei de Registras Públicos para 60 
(sessenta) dias após o parto e para 6 (seis) meses nas localidades distantes 
mais de trinta quilômetros da sede do Cartório, assini como a isenção de mul
ta incidente sobre os responsáveis pelas declarações de nascimento, no prazo 
de dois an_os contados da publicação da lei sugerida. 

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de origem, reconhe
cendo a inconveniênCia da ampliação excessiva d_os prazos mencionados, opi
nou pela constitucionalidade- da Providência, com a emenda que ofereceu, fi
xando Q período para registro em 30 (trinta) dias. 

Aprovada a matéria -em Plenário, com a emeiida, foi a mesma encami
nhada à revisão do Senado Federal, consoante a determinação do art. 58 da 
Constituição da R-epública. -

NeSta Casa pronunciou~se a Comissão de Constituição e Justiça que, ob~ 
jetivando o aperfeiçoamento do texto, apresentou duas emendas. 

A primeira diz respeito à técnica legislativa e a segunda visa a supressão 
das testemunhas exigidas pelo item 9'i', do ar~. 5-5 da Lei n9 6.0 I 5, de 3 I de de
zembro de 1973. 

Verifica~se do _siqtéfico relatório, <}ue a matériã em debate versa sobre re
gistro de pessoas física-S, ou seja-, registrO de nasCimento, o c]_ue refoge, em 
princípio, do âmbito de análiSe desta Comis-São. 

Um aspecto, todavia, pode ser considerado face às fiilan"ças públicas, 
quar seja a ísenÇão da muita prevista _nO út. 46 da re"rerida Lei de Registrõs 
Públicos. 

Constitui penalidade pecuniáda ·corresponde"i·ües- à dêciffia parte do sa
lário mínimo reEJOnal '!:Plicável a9s_ resjJoilsáveis pelas declarações de nasci
mehtõ, para fins de regístros, ri. a hipóteSe de desatendimento dos prazos refe
ridos no art. 50 do diploma legal em tela. 

A repercussão da menciori"ada iSenção sOb o prism_a financeiro é irrele~ 
vante, dado que os valores arrecadados nada significam com relação à receita 
pública. 

Nada havendo que se possa aduzir, com--referência ao conteúdo e objeti
vos da sugestão, e inocorrendo óbice no que concerne à matéria de competên
cla.deste col_egiado, somos pela aprovaç~o_d_o ProjetQ de Lei dã Câmara n9 80, 
de 1981. 

Sala das COmTsSões, 29 d.e :ibril de 1982.- Franco Montoro, Presidente 
~-José Lins, Relator--::- -Bernardino. Viana- Affonso C amargo --Tancredo 
Neves- Amaral Peixoto- Gabriel Hermes_- Almir _Pinto- José Fragelli
A-fauro Bene~'ides. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi-
cação. I Pausa.) __ _ 

A Presidência recebeu, do Governador do Estado do Parã, o Oficio n~' 
S/ II, de 1982 (n• 418(82- GG, na origem), solicitando autorização-do Sena
do Federal a fim de que aquele Estado possa alienar uma ârea de terras devo
lutas do Estado, de aproximadamente 16.000 ha (dezesseis mil hectares), si
tuada no Município de Moju. 

A matéria serã despachada às Com1ssões de Legislação Social, de Cons..: 
tituiÇã6 e jUstiça e de Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, requerimento que 
vai ser lido pelo Sr. !~'-Secretário. 

É !Úio o seguinte 

REQUERIMENTO N• 79, DE 1982 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. .4~3 do Regimento Interno, requc~i_ro .a traf).~crição; 

nos Anaís do Senado Federal, das "Ordens_ do Dia" dos Miilistros do-Exérci
to, General-de-Exército Walter Pires de Carvalho e Albuquerque, e da Aero
nãutica, lenente-Brigadeif-o-do-Ar Delio Jardim de Mattos, e. do Chefe do 
Estado-Maior da Armada, Almirante-d~Esquadra José Gerardo Th.e.ophilo 
Albano de Aratauha, em comemoração ao trig_ésirpo sétimo ariiversãrio do 
Dia da Vitória das Forças Aliadas contrª o nazi-fasciSmo, na SegUnda GUer-
ra Mundial, realçada no último dia 8 de:: maio, no Monumento Nacion~Tdos 
Mortos, no Rio de Janeiro. - -

Sala das Sessões, 10 de maio de 1982.---; L9_urh•a!Baprista. 

O SR. PRESIDENTE_(Passos Pôrto) -0 n:querimento que vem de ser 
lido serã, nos termos regimentais, submetido ao ex.ame da Comissão DiretO-
ra. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden-
te, Srs. Senadore.s: . _ _ - - - -

Na última sexta-feira, quando discursaVa o-nobre Senãdor Pâssos Pôrto, 
fazendo-uma fundamentada apreciação sobre a seca do Nordeste e as suas 
desfavoráveis implfcações na economia do País, a-preSentou S. Ex' dados es
tatísticos -que alinhavam bilhões de cruzeiros gastos pelo Governo Federal, 
numa assistência emergencial ao flagelo, com uma discreta rentabilídade eco-
nómica para a região. _ 

Na verdade, nos 3 anos de estiagem jâ passado-s, e maiS este- que o sem i
árido está a enfrentar, com a previsão pouco alvissareira para-19-83, comPete 
ao Governo adotar uma defin-ição permanente para o combate às estiagens 
no Nordeste, dando condições favoráveiS para·uma·coéxistência-d.o homem 
com os agressivOs assaltos da natureza, que -ciclicamente acontecem, 
privando-o, pela escassez d'água, do amanho do solo, de onde retira_ o susten
to para si e para os seus. 

A seca, na faixa do médiQ setentrião_ bras_ileiro,_ data de alguns séculos, 
registrado que foi seu prímeifó s-urgimento pelos estudiosos da ecologia nor
destina, a partir do século XVII, nos idos de 16()0, (há quem prCcise o ano de 
1686 - se não me-· falha a memória). 

De início, o fenômeno acontecia de 40 em AO a_nos. D~pois passou a 
ocorrer de 30 em 30 anos.,. de 2.0 em 25) anos; ejã a-o fina! do século XIX, o in
terregno de uma seca para outra- dimínuiu para 10 anos! 

Mencione-se que, dentro dos decênios, são comuns inverpos apenas re
gulares, com somente 3 ou 4 ~nos de chuvas regulares, num quadrimestre que 
vai de fins de janeiro a rilaio. _ 

Nessa fase são freqUentes as inundãçÕes, que--ãCarretam grandes prejuí
zos à lavoura, causados pelo transbordamento dos rios~ sem leitos- com 
as águas extravasando pelas várzeas. levando_ de rolóão __ as plantações jã em 
fase de germinação. O prejuii:o é total! 

É um aspecto da maior ímpottâncía a ser encarado pelos técnicos da ãrea 
governamental, o controle das enchentes. ~ 

Estudos existem riesse sentido: dragagem dos leitos dos rios assoreados, 
além da ad~_ão de sistemas de b~arr_agens que, não só C()ntrolarão o caudal, 
como armazenarão o precioso líqUido para a irrigaÇão. -

Há poucos dias, o ilustre Ministro Mário Andreazza, ao falar no Estado 
da Paraíba, na inauguração do Açude ''Poções", fez esta afirmaç_ão: ~'É im
possível acabar com a seca". E acrescentou: ."Podsso_rjú!s-mo, ás àções desen
volvidas pelo Governo nos últimos 3 anos voltou~se fundamentalmente para 
o controle, pelos meios convencionais, dos efeitos mais drásticos das estia
gens, principalmente a falta d'água." 

No entanto, é o próprio Ministro querri recOnhece "que isso não quer di
zer que se deixe de tomar iniciativas no- campo da climatologia, para imprirriir 
a essas ações um sentido mais profundo e uma maior amplitude". 

Corretíssimo o eritendimento do dinâmico titular do Ministério do Inte
riOr que, apesar de gaúcho, identificou-se profundamente com o sofrimento 
da gente nordestina, entregandO-se de corpo e alma à solução do secular 
problema que tanto a anguStia. 
~- Há merecido S. Ex~. por parte dos_novernos.e do povo dos Estados do 

Nordeste, as mais espontâneas demoristiãÇões de apreço e repetidOs agradeci
mentos pelo correto desempenho da assistência aó Nordeste, no decorrerdes
tes quase 4 anos de calamidade que o assola. 

O Sr. Ministro AndreaiZa, ao manifestar a sua decisão de não se render 
diante dõ ·quadro ecológiCo d"esfavorãvel à regíão nordestina, fez questão de 
salientar o papel importantíssimo que, na presente conjuntura, vem desempe
nhando o Centro Aéreo Espacial âe São José dos Campos --CTA, através de 
abalizados conhecimentos científicos, em que Se propõe modificar o clima e 
regul~rizar as precipitações pluviométricas, em toda a Região N ardeste. 

Isto estaria a cargo de_dois a~biciosos projetas:_ MOCLII\._1A e MO
DART que têm merecido aS a·tenções dos ecólogos brasileiros da maior cate
goria científica. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, duas coisas se impõem para que se 
obtenha- a_ curto e médio _prazo-:- ~ina mudança na fisionomia econômica 
do Nordeste: O PROHIDRO e a irrigaÇão. 

Por isso-,- i"ndTsPc"itsável e urgente se tornã o aceleramento de construçãO 
de barragens e açudes em todo o polígono das secas. Estas, mesmo quando 
eclodem, nunca aconteCem sem algumas preciptações pluviométricas: os fios 
e_ riachos correm, e os açudes recebem água, o que minimiza a calamidade. 

O importante, a partir da acumulação do precioso líquido, é desenvolver 
de maneira agressiva a irrigação e drenagem, estimulando a pequena irri
gação particular, que opera verdadeiros milagres de produtividade, e que in
felizmente ainda restrita a uns poucos lavradores. 

Em aparte ao magnífico discurso pronunciado pelo nobre Senador Pas
sos Pórto, na última s-ex:ta-feíra, reportei-me a6 despreparo do nosso rurícola 
no aproveitamento de suas pequenas glebas. 

Citei, como exemplo, o que ora acontece com os que habitam as margen-s 
do rio Jaguarlbe, no Ceará, o mai9r rl_o_:sec9 do Mundo, hoje perenizado 
graças a uma válvula dispersara implantada na barragem do Açude Ürós. 

Esta válvula, que é para dar uma vazão de 20m3 por minuto, foi reduzi
da esta vazão P~ara apenas 1 O mJ, pelo fato de não estarem os habitantes ribei
rinhos munidos de aparelhamento adequado como as moto ou eletrobombas, 
estas as preferidas desde que se estabeleça a energização rural, de custo mais 
acessível e por isto__conveniente_à política que visa racionar a utilização de de
rivados de petróleo. 

Conscíentizando-se da real importância que representa para-a economia 
nacional a agricultura irrigada, o Ministro da Pasta competente, através do 
seu titular Amaury Stabile, deliberou estimular com recursos próprios e os 
advindes do Banco.Central, programas destinados à lavoura a em geral, mais 
particularmente do PROVÃRZEAS (Programa de Irrigação de Várzeas) e 
PRO FIR (Programa de Financiamento de Equipamentos de Irrigação), re
cursos estes que atingem a cifra dos 70 bilhões de cruzeiros. 

A ELETROBRÂS, por seu Presidente General Costa Cavalcanti, reivin
dica junto ao -Governo Federal uma parcela de recursos de 60 bilhões de cru
zeiros destes 70 bilhões reservados ao "I'ROV ÃRZEA" e ao "PROFIR", e 
argumenta muito bem, o Presidente da ELETROBRÁS: "Não adianta nada 
o Ministério da Agricultura financiar a irrigação se, quando os equipamentOS 
chegarem, não existir e:nergia nas propriedades." 

É o caso_típico- Srs. Senadores- do que aconteceu no Vale do Jagua
ribe, com água_çorrendo no seu lei_to, mas sem a en~rgia para as eletrobombas 
funcionarem. - · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
- - To do o País tomou conbecim~nto da realização em Belo Horizonte, nos 

últimos dias do mês de abfil, do VI Congresso Nacional de Irrigação e Drena
gem. 

Ao encerramento deste conclave compareceu o ilustre Ministro do Inte
rior- Mário Andreazza _que, na oportunidade, fez o anúncio do I Plano Na
cional de Irrigação- (PNI), que prevê a duplicação atê 1986 dosatuais 1 mi
lhão de hectares de áreas irrigãveis do Brasil. 

Reconhece S. Ex~ ser a "ín1gaÇão em alguffias regiões e sub-regiões do 
País "condição essencial para atividades agrícolas razoavelmente estáveis e 
seguras" - e afirmou: .. que será prioritário para o I PNI o esforço que se 
pretende fazer na regtão Semi-'ârida do Nordeste onde a agricultura é alta-
mente dependerúe- da irrfg3:ção-". -

Pena, meu~_ senhores, que só agora, se- tenba chegado a tão clara e inso-
fismãvel cans_tataÇão! · · 
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Água- -sempre existiu nos grandes e médios açudes ·do Nordeste, mas 
ninguém eni:Orajou;..se a áproVeitá-1a na irrigação de terras ubertosas do nos~ 
so semi-árido. -

A Comissão de Senadores que palmilhou a Região Nordestina em se~ 
tembro de 1979, quando instalado estava o primeiro ano de estiagem, dos 4 
que a ele se seguiriam, visiCoú-demoratiamente o projeto de irrigação Curu
Paraípaba, e, informada foi que dos 9 mil hectares desapropriados, apenas 3 
mil estavam irrigados com águas do açude Plentecoste! 

E há quantos anos essa desapropriação Se processou? 
Por que não se completa a irrigação deste projeto, e do Lima Campos, 

que, -dos 12 ou 13 mil hectares desapropriaDos, apenas 4 mil estão irffgados? 
O Projeto Morada-Nova, à jusante do açude Banabuiú, tambérp no Cea

rá, foi o que mais prosperou, lornafido-se um oásis no sertão central cearense. 
Outros projetOs erri Outros Estados nordestinos poderiam ser completa

dos, e acredito que agora o serã"o, diante do inabalado propósito do Ministio 
Andreazza em atender àquela dependência da região semi-árida do Nordeste, 
de agricultura irrigável. 

O nosso imenso territóiiO pãffiõ, dispõe, como é de todos sabido, de cer
ca de 48 milhões de hectares de áreas irrigáveis, com() prôclamou no conclave 
de Belo Horizonte o diriâmic-o títular do MINTER, dos quais - atentem 
para este fato - apenas 2% são efetivãmente irrigadOS. 

Não desejo, Si. PreSidente, concluir este meu discursO, sem que primeiro 
dê conhecimento ao Senado .-dos objetivos básicos· do PNI e em seguida as 
Prioridades ao uso_ ·que será dado às áreas irrigadas. 

Os objetivos alinhados pelo Sr. Ministro são os· seguintes:_ a)~- 4~Satisfação 

da crescente demanda de alimentos e energia da economia". brasileira; b)
produção de exc_edentes agrícolas exportáveis; elevação-do nível de renda dos 
agricultores e trabalhadores agrícolas, principalmente nas regiões menos de
senvoldidas; e c)- estímulo à interiorização das ativ_id_ade_s industriais que ufi:. 
lizam matérias~primas produzidas pe1ã agricultura irrfgãda; e desvalorização 
da população rural, visando a melhoria de seus níveis de vida e bem-estar". 

2) As prioridades: "Reconhecem-se como porioritãrios dois tipos bási
cos de utilização dessas terras" ~disse Andreazza: ..:__ "A produção de ali
mentos e a produção de matérias-Priinas para a obtenção de ooinbustíveis.~· 

O Ministro ressaltou em seguida a necessidasde do zoneamento das áreas 
que devem participar como provedoras de matérüt-Priri1ã para a aceleração 
dos programas de fontes alternativas de energia para assegurar-se a dispo-ni
bilidade de terras para a produção de alimentos. 

Andreazza disse também que será adotada "a concentração simultânea 
de esforços para que seja alcançada a expansão da irrigação nas regiões me
nos desenvolvidas e ainda, o estímulo à irrigação às regiões agrícolas já ocu
padas ou em processo -de ocupação, onde a técnica seja aconselhada corno 
processo produtivo voltado para o aumento da produção e da produtivida~ 
de". 

Finalizando, Andreazza "considerou a necessidade de_ promover-se a 
formação de recursos humanos (técnicos) para a írrígação e· destacou a im
portância da disseminação dos__conhecimentos básicos de in:igação entre os 
pequenos proprietários e trabalhadores agrícolas". 

Estas, Sr. Presidente, as considerações a que me propus fazer sobre o 
problema irrigatório do Nordeste. 

Aguardarei os Anais do V COngresso Nacional de Irrigação e Drenagem, 
para um posterior pronunciamento sobre as suas coriclusões. Obrigado. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)-Concedo a palavra ao nobre Se
nador Aderbal J r.Jrema. 

O SR. ADERBAL JUREMA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) ~-Sr. Presidente, Srs. Senadores_: 

Venho a esta tribuna para comentar um artigo-reportagem do escritor, 
tomancista, poeta, ex-parlamentar, homem de uma cultura humanística que 
sempre me habituei a admirar, e cidadão do Mundo. Refira-m~ ao colabora
dor da Folha de S. Paulo, o Sr. Gerardo Mello Mourão, que, pelo seu artigo
reportagem, não sei se S. S•. ainda se encontra na China Continenta! ou se já 
está no Brasil, em São Paulo, me parece, onde tem residência mais permanen
te. Quando digo mais permanerite, é porque ainda há pouco referi que ele era 
um cidadão do Mundo. 

AsSis Chateaubriand, meu eminente conterrâneo, que já ilustrou estaCa
sa, e que foi também cidadã_o do Mundo, que fundou um império de comuni
cação neste País, Assis Chateaubriand se denominava, modestamente, de re
pórter. Era homem que tinha o dom da ubiqUidade jornalística. Assisti, cérta: 
vez, em cantata com Assis Chateaubriand na redação de O Jornal do Rio, a 
ele ditando ao mesmo tempo dois artigos diferentes - ditando um artigo 
para o seu jornal de São Paulo pelo telefone, e ditando um artigo para O Jor
nal do Rio, para uma taquígrafa. Quando perguntávamos a Assis Cha-

teaubriand qual o título que mais o envaidecia -se era o de Embãixador do 
Brasil na Inglaterra, se o de Senador da República pela Paraíba e, se não me 
falha amemória;~tambêrn pelo Maranhão, se o de Poeti na jUVentude ou de 
Professor da_Faculdade de Direito do Recife, onde estudou e onde fez con
curso, ou se o de JornaH.s1a ~.ele dizia: ''Não, meu filho" -paternalmente 
l!~tav~?- ~od"qS Os jornalistas mais jovens çle meti filho- ''Não, me~ filho, sou 
é um repórter, porque o-repórter é o __ comuniCador. Apenas ele tem uma obri
gação: ser fiel ao que ele comunica." 

O isciitor, romancista e poeta que admiro, Gerardo Mello Mourão, faz 
uma rePortagem assinada e que meieceu c-hãriiadã-especial dã. Folha de S. 
Paulo em outra página, dando como coisa definitiva; sob o título: "O Regime 
de 64 Depende dos Resültados das urnas". -

Claro, todos_ concordamos que em 64 tivemos uina Revolução e em 15 de 
tWVembro de 82 iremos ter.q ba_nb._o lustr:al da_SJJroa$, para usar de uma pala
Y.i--ª._jJ_m_Larllo- greco-romana, tão do gosto-da cultura Paidéia, palavra que dá 
um sentido de universalidade~ 

Esse_ t.raQal_bo_."~sa_reportagem, se 'o velho Assis Chateaubriand estiyesse 
vivo, tenho a impressãÕ de que daria aquilo que usávamoS na escola do Pro
fessor FeitQ?a, no sertão_da Paraíba de Hl}mj'et:to Lucena, Qa Paraíba de José 
Pereira, a Escola Princesa Isabel, onde tive um professor que gostava de dar 
uOs cascudos e transmitia riaquele cascudo_ certa afetívidade. Chateaubriand, 
jiVo foSse, iria- daf un? cascudos _em Gerar49 Melo Mourão, quando diz: 

"Na Câmara, as 421 cadeiras sobre cujo aumento se fize"raõi. 
muitas especulações, com projetas para subi-las a 504, serão aumen~ 
tadas realmente, segundo o pacote eleitoral anunciado pelo gover
no, para 44l." 

Nem são 421 cadeiras nem o niais novo pacote fala em 441, pacote que 
ainda não está embrulhado, porque aqui ainda não chegou. Fala em 460, e, 
para isto, invoco o testemunho do meu ilustre colega do Espírito Santo, Sena
dor Moacyr Dalla, que estava com uma ambição de 504 cadeiras. 

O Sr. Moacyr Dalla- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREM A - {;j[ustrar o meu discurso. 

O Sr. Moacpr Da/la - Só vou dar um esclarecimento: não é uma am
bição pessoaL. 

O SR. ADERBAL JUREM A- Não falei ambição pessoal. Falei am
bição. 

O Sr. Moacyr Da/la- Perfeito.- Não é nenhuma ambição. É o cumpri
mento do dever postular para que se cumpra um dispositivo cOnstítucional
o art. 32, § 9"' - que fixa as normas para o aumento de cadeiras na Câmara 
dos Deputados. Se diz o art. 39 que será proporcióiial aO aurriento de popu
lação,e se o IBG E. que é o órgão controlador e que fornece a todos nós os 
índices de aumento populacional, acusa um aumento de população em 20%, 
ipso facto, meu querido Senador e dileto amigo Aderbal Jurema, não posso 
fugir ao preceito constitucio-naL Seria um contra~senso pessoal, seria uma es
poliação jurídica da minha parte contra o preceito constitucional, e não 
agüentaria o sopro de uma representação de_qualquer cidadão do povo, por~ 
que não teria onde me estear para apresentar um número aleatório. Não sei 
onde o Planalto, não sei onde as outras lideranças vão buscar - aumentar 
maiS 21; outro auirientar para 460 -,não sei qual os cálculos que eles têm, 
qual o subsídio que ete.S afranjaram. Não cOnsegui. Dentro do preceito cofis-
titucional, ou faz-se o aumento obedecendo às normas rígidas da Carta 
Maior ou não se faz o aumento. Agradeço a generosidade do tempo que rou
bei de V. Ex~. Para que fique esclarecido, é bom que se diga estou cumprindo, 
ipsis litteris, o dispositivo constitucional que regulamenta a matéria. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Agradeço a participação de V. Ex•, 
porque, ipsis verbis, o que se fala é que virão 460 e não 501... 

O Sr. Moacyr Da/la- Mas sem desconhecer os critérios. A Constituição 
vai-se tornar igual a esses IBOFEs_e estatísticas- cada um tem a sua. Cada 
um faz a sua a seu bel-prazer. Eu fico Com aquela que juramos defender e pre
servar aqui no dia da nossa posse. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Discordo, apenas, não dos argumentos 
de V. Ex•, que eu respeito, V. EX' é um expert nesse aSSurito, estudou o assun~ 
to com o gosto que sempre dedica aos projetos que vão para as suas mãos, já 
é uma tradição nesta Casa ... 

O Sr. Moacyr Do/la- Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ADERBAL JUREM A- ... agora, quanto aos ibopes é que dis
cordo de V. Ex•, porque respeito muito ã pesquisa de opinião. 

O Sr. Moacyr Da/la- Também respeito. Talvez tivesse feito um IBOPE 
para apurar esse número, a minha afirmativa é nesse sentido. 

.. 
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O SR. ADERBAL JUREMA -Tanto respeito que quando o nosso 
ilustre jornalista Gerardo Mello Mourão fala aqui em 421 cadeiras, num au
mento para 504 e depois que o Governo anunciou para 441, serão 21 novas 
cadeiras: 

"O governo dispõe hoje de um percentual majoritário de cerca 
de 1,5 por cento na Câmara, sobre a oposição. Tudo indica que essa 
escassa maioria Dão será mantida-depOis das eleições de 15 de no
vembro. 

Está aí um ibope subjetivo. 
4 '0 próprio Palácio do Planalto tem feito seus cálculos, e suas 

previsões coincidem com as da oposição." 

~ uma novidade para nós, porque o Palácio do Planalto é _muito cioso 
das suas informações e a Liderança não sabe dessas informações. Mas, Ge
rardo Mello Mourão está melhor informado do que nós. Vou até conversar 
com o meu Líder Nilo Coelho para que S. Ex,. procure andar mais pelo Palá
cio· do Planalto, para nos informar melhor, para não sermos informados atra
vés de Gerardo Mello Mourão ... 
· Mas, continU3.ndo, Sr. PreSidente, adiante, ele fala da ~ituação ·d~ Goiás, 

que nós sabemos difícil, dirá o Senador Santillo que dificílima para o Gover
no, e fala aqui no Paraná e Santa Catarina, numa confusão dos· diabos, a não 
ser que aquele demônio da revisão, de que nos fala Eça de Queiroz, em página 
brilhante, se tenha metido na reportagem de Gerardo Mello Mourão e a sua 
experiência satânica nãO tenha conseguido fazer frente a esse demônio políti
co, porque, diz aqui: 

H ••• Em Santa Catarina, a bancada majoritária será a-do gover
no, com a eleição do Sr. Espiridiào Amin, para a sucessão de Nei 
Braga, mas no conjunto, as oposlÇõé~s deverão fazer 1,1ma bancada 
maior com a candidatura da ex-Deputada Lígia Doutel de Andrade 
para o governo do_ Estado. 

De maneira que desapareceu o Paraná e eu aceito Santa Catari_na porque 
conheço a ex-deputada, foi minha colega na Câmra dos Deputados, Lígia 
Doutel de Andrade, esposa do jornalista Doute_l de Andrade e todos nós co
nhecemos, pelo menos de nome, Espiridião Amin. 

4
' ... No Rio Grande do Sul, a diferença entre governo e opo

sição crescerá aínda mais, ... " 

Aí, meus amigos, eu vou para o IBOPE. E, aqui, a Revista Veja, que hoje 
está circulando, sobre o Rio Grande do Sul, traz este resultado: 

PDS, Jair Soares 30%; PMDB, Pedro Simon 23%; P[)T, Alceu Collare§ 
13%; PT, Olívio Outra 5%, 

Então, verificamos que o IBOPE subjetivodC G~r_ardo ]'vlourão_se choca 
com o IBOPE objetivo da revista Veja. 

O Sr. Moacyr Da/la- E V. Ex,. verifica qUe a revista Veja traz a público 
pesquisa de uma das melhores e mais conceitUadas instituições -no gênero, -a 
Gallup. 

O SR. ADERBAL JUREM A- V. E<• tem razão: "Pesquisa Eleitoral, 
Veja, Gallup. -

Então, continua o ilustre jornalista Gerardo Mourão, na sua previsãO de 
que: 

"Corn_o_ ficha de consolação, o governo, farã os dois Deputados 
do Território do_ Amapá e os dois do Território -çie Roraima. Mas 
em compensação, levará uma surra de votos em Rondônia, o novo 
Estado, onde o partido do Deputado Jerônimo Santana, "-meu 
ex-colega da Câmara com quem sempre mantive, em posições dife
rentes, as melhores relações-'_' o PMDB, fará cerca de 75% da ban
cada." 

.. Dificilmente, esse número, "diz Gerardo Mourão," e essas 
previsões poderão sofrer alguma conte_stação." 

Ora, meus amigos, enquanto ele diz isso, a Veja sai na segunda-feira, e, 
na segunda-feira, o que estamos vendo não é a contestação, é a movhri.en:.. 
tação do placard eleitoral, que aqui está tão colorido quanro colorida a ques
tão do nobre_ colega de Minas Gerais, Itamar Franco, para resolver o proble
ma da objetividade, na votação e que se encontra em minhas mãos para dar 
parecer na Comissã-o de Constituição e Justiça, da chapa a cores. Eu evito di
zer chapa colorida porque daqui a pouco estão confundindo co_m aquelas pe
quenas novelas de televisão que falavam em amizade colorida. 

Pois bem, eu examinei, com o-pouco-da experiência de 23 anos de man
dato, de quem já partiCipoU de todas eleições, tanto eleições à Câmara dos 
Deputados, como eleições para a Vice-Presidência da Câm~_ra dos Deputa
dos, como eleições indiretas para chegar a esta Casa e, até agora a melhor su-

gestão que eu conheço, para esclarecer o eleitor, é a do projeto apresentado 
pelo Senador de Minas Gerais, ou das Minas Gerais, como gostaria de dizer 
Mello Mourão, projeto que se- encontra ·na Comissão de Constituição e Jus
tiça e que quarta-feira, eu espero relatar, se houver número porque agora 
aqui nós não lutamos contra a inflação nós lutamos é contra a falta de núme
ros, nas nossa reuniões. Se inflacionassem isto aqui era ótimo porque enchia 
o Senado, mas não tem havido inflação, tem havido é escassez, falta de núme
ro. Quarta-feira pasSadã, Senador Itamar Franco que nos estâ presidindo, eu 
não pude relatar porque não houve número na Comíssão de Constitufção e 
Justiça. Nós tivemos apenas sete com·panheiros, sendo que seis do PDS e um 
do PMDB. Não estou fazendo nenhurria censura, apenas estou relatando os 
fatos, como goStava de relatá-los o ilustre companheiro do Senador Cunha 
Uma e Humberto Lucena, o jornalista Assis Toledo. 

Estã aqui a chapa colorida e, com li"geiras modificações, tenho a impres
são de que vai simplificar a eleição, porque o eleitor entrará na cabine já sa
bendo, através do seu Partido, qual é a -cor do seu Partido. Isso v.ai dar um co
lorido às eleições, e talvez evitar o que me aconteceu, certa vez, Sr. Presidente, 
em que eu estava fazendo campanha em Vitória do s·anto A'ntão, em Pernam
buco, onde, em 19741 pela primeira vez, um deputado, na história de Pernam
buco. teve 9 mil votos num município do interior. Eu obtive 9 mil votos em 
Vitória do Santo Antão. Essa votação só foi rivalizada com a que obtive no 
Recife. Pois bem, cheguei a Vitória de Santo Antão às 22 horas, já pensando 
que tinha perdido o comício de encerramento, porque V. Ex•s sabem que no 
últirilo dia é comício em toda parte, ao mesmo tempo, nós ficamos afobados, 
arriscamos nossas vidas nas estradas, nessa ocasião, o motorista errou e me 
largou no comício do l\1.DB. Eu saltei, subi no palanque, virei~me para o lo
cutor e disse: '"Dême a palavra, rapaz. Eu quero falar antes do encerrar o 
comício pOrque Já é quase meia-noite." Ele me olhou e disse: uPois não, De
putado Aderbal Jurema. O Sr. vai falar. Agora, o Sr. vai falar aqui no comí
cio do MDB." Nã_o d,e:i resposta. Desci às carreiras para ver se ainda alcança
va o outro comício ... _ _ 

Com- a chapa sugerida pelo Senador Itamar Franco, isto não vai mais 
acontecer, porque os partidos terão grandes pavilhões, bandeiras com a cor 
respectiva~ De longe, a gente sabe qual o partido de Itamar Franco, qual o 
partido de Adheib8l Jurem a, de Adem ar Santillo, de Alberto Silva e de todos 
os demais companheiros que aqui se encontr:am. Não haverá preferência de 
cor, porque o nob_re Senador Itamar Franco_ submeteu a sorteio, as cores se
rão sorteadas, de maneira que istó vai fazer com que haja uma indicação for
te, uma motivação visual, que eu quero, antes de saber o destino do seu proje
to, deixar aSsinalad_o neste discurso que estou fazendo. t uma sugestão visual 
que nós não devemos deixar de aproveitar, mesmo que amanhã o_ Tribunal 
possa nos sugerir alguma coisa, mas as nossas sugestões não são sugestões 
para inglês ver- pOrque o S-enado da República não sugere, vota leis! (Mui
to bem!) 

Mas, continuando a respeito das prevísões morônicas, ele diz, jã no final 
do seu bem lançado artigo, embora cheio de escorregas: 

"Dificilmente esses números e essas previsões poderão sofrer 
alguma contestação. E mesmo com o acréscjmo estratégico das 21 
novas cadeiras propostas pelo. Governo.~." 

O Governo não propôs 21; ele estâ mostrando o Governo muíto modes
to. Nós _não somos tã_o modestos assim, nós propusemos mais. Vinte e uma, 
ninguém eSpere. 

"Vinte e uma cadeiras propostas pelo Govc:rno ... " 
Vinte e uma cadeiras não dão para a ambição do Governo, quanto mais 

da Oposição. 

"As perspectivas de maioria da Oposição não deverão ser alte
radas." 

Aqui, jã enc'ontrainos as areias movediças da opinião pública. Nas areias' 
movediças da opinião pública há situaçõeS que ontem apresentavam tiin de
terminado percentual e que hoje apresentam outro percentual. 

O Sr. ·Henr{qUe Santillo - Pemiite V. Ex• um aparte? 

O SR. A_DERBAL JUREMA - Com o maior prazer. 

O Sr. Henrique Santillo - Nobre Senador Aderbal Jurema, a mim me 
parece que na sua essência as colocações do jornalista a que V. Ex• se refere 
são exatas. V. Ex• hã de ver, inclusive na última pesquisa do GALLUP, que, 
para as eleições majoritárias, dada a divisão oposicionista, estabelecida de 
forma que eu diria coercitiva, pela vinculação total de votos, numa grande 
parte de Estados, é que o partido de V. Ex• hã de ser vitorioso para Governa~ 
dores e para Senadores. ~or conseguinte, para o preenchimento das vagas no 
Senado Federal. Mas, isto não impede, me parece bem claro, que na coMpo
sição da Câmara não venha ocorrer o contrário, porque hã de ser justamente 
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a divisão oposicíonista" que aumentará a reprt.~séntação das próprias opo
sições na Câmara dos Deputados. É a conclusão a que ele quer chegar, mes
mo que venha a ser alterado o número de componentes daquela Câmara. Ele 
se equivocou diZendo que são 21, na verdade o Governo está propondo 460. 
com um aumento de 40 cadeiras. Ainda assim acredito que as oposições, tan
to quanto ele, farão maioria na Cãniara dos Deputados. E estou certo de que 
V. Ex'", também, está a acreditar. Isto não impede que o partido de V. Ex• 
faça os Governadores e Senadores de um bom número de Estados, dada a di
visão das oposições, coercitivamente, pela proibição indireta das coligações 
partidárias atravêS da vinculação total de votos. Não pensa assim V. Ex'? 

O SR. ADERBAL JUREM A- Eu digo a V. Ex o quej"â espérava essa 
sua argumentação, porque, também, na essência, ·o Meno Mourão faz o arti
go, ou a reportagem, muito simpática às oposições. Oã a Oposição como-V~i
toriosa para Senadores, vitoriosa parã. Deputados, mas o que está acontecen
do é que o voto vinculado, que é uma experiência nova "e que muita gente dis
se que ele tanto pode benefiCiar o GOverno, como tambêm benefíciar a- OpO-
sição... -

O Sr. Henrique Santillo- Gostaria de dizer a V. Ex• que, ·no meu Esta
do, foi um tíio- que saiu pela culatra. 

O SR. ADERBALJUREMA- Olha aí! Aceito oargumentode V. Iôx• 
O voto vinculado, vinculado a quem'? Q-uem é o ca-rrO-chefe da eliição de 15 
de novembro? O carro-chefe da eleição é o- candidato a governador, ele é 
quem puxa a composição, embora, para que e~e puxe essa comp'?sição, ele 
precise do óleo diesel dos prefeitos. Ele pode Puxar a cÕmpÕSição, mas em 
cada municípiO que eSsa Composiçã<)'j:>ãra, ela téni (;iué-sii ilbastêddit pela vo
tação ao prefeito. E se a vinculação é total, da mesma maneira que V. Ex• diz 
que o tiro saiu pela culatra no seu Estado, eu digo,_tímida e CUidadosamente, 
que nessa pesquisa vaf haver muita sUrpresa por causa doS carros-chefe_s. 
Como no Rio de Janeiro, onde a Professora Sandi-a Cavalcinte tem 52% da 
preferência e, o mCU eX-cofega, que eu adffilr() peia· rapidez. cOm que fez a sua 
carreira política- e ninguém fai cãi'reira Política sem algum méríto- o_ meu 
ex-colega Miro Teixeinliem 20%. ~-uma diferença- que a gen-te verifica e COm
preende, por conseqüência, que muita gente que estava no PMDB, muita gen
te que estava no PDS passou para o PTB, porque queria aprov_eitar o carro
chefe. .. 

O Sr. Henrique Saiztillo - Peg-ar uma carona: 

O SR. ADERBAL 1UREMA- Eu não quero usar esse termo, porque 
estou analisando um jornalista que ê mais escritor do que jornalista _e devo ter 
o cuidado com os termos, porque se não, ele vem em cima de mim. 

O Sr. Henrique Santillo - V. Ex'" atentou para os íridiCes -do PDS, o seu 
partido? 

O SR. ADERBALJUREMA- Um momefito, espera aí!' Então: riO Rio 
de Janeiro, o PTB pode fazer uma grande maio~ia-, enquaii.t~ o PJ?S q_uase 
não fez ninguéin. Está aqui,· 4% -soniente. - - · -

O Sr. Henrique Santil{á- O PTB não é partido oposicioilista? 

O SR. ADERBAL JUREMA - E partido oposicionista. Mas isso não 
tem nenhuma importância, porqUe sou do teffipo em que tírlharllos váriOs 
partidos oposiCionistaS. H aViá-COligaçõeS di p-artidos dO Governo Com parti
dos que ontem eram oposicionistaS e havia coligações~ de- pa"riidàs ÇtposiciO-=-
nistas ·que ontem eram partidos do Governo. - · 

O Sr. Henrique Santi/lo- Essas coligações foram projbid_as pelo Gover-
no! 

O SR. ADERBAL JUREMA - As coligações não eram para votar. 
Para votar haviam os blocos. Naquele tempo havia Líder da Maioria e Líder 
da Minoria. 

O Sr. Henrique SantiÚo- Mas, de qualquer modo, V. Ex'" há de convir 
que pelo menos teoricamente, será a soma de todos os partidos oposicionis
tas. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Se V. Ex• estivesse aqui no tempo em 
que nós fomos governados por Jânio Quadros .. ~ 

O Sr. Henrique Santillo- Não estava, mas me lembro, porque já ei'a um 
cidadão brasileiro, civilmente maior. 

O SR. ADERBAL JUREMA - O nosso Líder, do PSD, era Líder da 
Maioria, mas não era só o PSD que era Maioria~ Eram PSD, PTB e outros. 

Contfnuando o meu radocín.io aqui nós vemoS, por exemplo, no Rio 
Grande do Sul- com surpresa minha, porque fOi muitO -rápido- o PDS, 
com Jair Soares, está com 30%; o PMDB, com Pedró-Sinion, 23%; o PDT, 
com Alceu Collares, 13% e o PT, com Olívio Dutra, 5%.-Nós, que esperãva-

mos fazer uma bancada menor no Rio Grande do Sul, vamos aumentar nossa 
bancada, porque o carro-chefe vai puxar a bancada. 

O Sr. Henrique Simli710 - É possível que seja o contrário também. 

O_ SR. ADERBAL JU REMA -Não, mesmo_ contando com o voto vin
culado. Se no seu Estado V. Ex•s vão fazer uma maioria m-aciça de Deputa
dos Federais, porque o candidato da Oposição, do PMDB, vai ter uma maio
ria significativa sobre o candidato do PDS, é natural, também, que o mesmo 
argumento me sirva para o Rio Grande. Se esses argumentos só funcionam a 
favor do PMDB, aí não vale nem a pena nós irmos mais às eleições, porque 
não haverá baiana que dê jeito. 

O Sr. Hf:niique Salttillo - Não, V. Ex~ sabe disso melhor do que eu. V. 
Ex~ sabe que, dadas as diferenciações regionais; erri um ou outro Estado, a 

-questão, por exemplo, da estrutura partidária, das eleições municipais hã de 
influir mais do que o próprio candidato a dovernador. E noutras regiões, 
sem sob(a de dúvida, a influência total será do cand_id_ato a Governador. En
tãO ê ... 

O SR. ADERBAL JUREM A- Senador Henrique Santillo me permita 
aqui fazer justiça ao seu Estado. Foi uma das maiores surpresas que o matuto 
de Pernambuco ou da Paraíba teve, quando veio morar aqui em Brasília, e vi 
em viagens que faço; vez por outra, a Goiás, foi _o nível de educação política 
do povo goiano... - -

O sr. -Helirl(jue- Saltti'llo - Ãgradeço, imensamente. essa sua opinião e 
que é verdadeira. 

O SR. AD"ER:BAL JUREl'VfA - ... um povo que é visitado, em geral, 
por aviões, por causa das distâncias, naquele piriga-pinga para poder vencer 
aqude imenso território~ Só deixa a desejar em relação ao Rio Grande, por
que é um Estado pobre_ e _o ~ia_9r~de do S_u! é _urp_ Esta_d_o rico. 

O Sr:Hefzrique Santillo- Eti não estou querendo dizer isto, Ex'", gosta
ria que isso ficasse bem claro. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Se Goiâs, o carro-chefe puxa Deputa
do, no Rio Grande do Sul é a mesma coisa. 

O Sr. Henrique Santillo- Não é apenas devido ao carro-chefe. ~que o 
meu partido, o nOsso partido em Goiás, está mui_to bem estruturado, concor
_rendo às prefeituras dC todos os muliicípíos também. -

O SR. ADERBAL JUREMA - Quando ele disse aqui que é uma si
tuação liquidada para o PDS, também tive surpi-esa. Confesso, honestamen
te, que tive surpresa porque, se há um Estado que conheço, é o meu. Então, 
nós vemos o quê? O meu ilustre colega, Sr. Senador Marcos Freire, parlamen
tar que çonheço desde a juventude, da adolescência e que é um candidato em 
potencial hã uns quatro anos, em 30- dias do lançamento de um nome que 
nunca se submeteu a nenhuma eleiç_ão, apenas tem uma vida pública conheci
da Pela sua integridade e pelãs franquezas de suas posições, o Professor Ro
berto Magalhães, já está çom 30%. A própría Veja, no seu comentário; se adM 
inira pelo fato do Sr. Senador Marcos Freire estar com 35%, e isto em 30 dias. 

De maneira que, diante da areia movediça das eleições, nós devemos, 
com humildade, observar os acontecimentos e irmos para a praça pública -
cop:1o eu di_sse .há 9-ois meses, quando estava insistindo em novas reformas 
el~itorais- jã está em tempo de pararmos com qualquer modificação nas re
gr~s __ çlas eleiçõ_es. 

o- Sr.- Henriqúe Santillo - Muito bem, aí ~oncordo plenamente. 

O SR. ADERBALJUREMA -Porque o quadrojâestâ definido juridi
camente, vamos defini-lo na praça pública. 

- O Sr. Henrique Santillo- Só estã faltando a Lei Falcão, se V. Ex• me 
permitir. 

·-o SR. ADERBAL JUREM A- Espero que ela venha. Quer dizer, a Lei 
Falcão não, que venha uma regulamentação. Há poucos dias eu dizia pafa a 
imprensa, Senador Henrique Santillo, que, não sou daquele que vive todo dia 
na tribuna do Senado, porque a minha missão aqui é ajudar o Líder e não 
bancar o Líder. Mas eu dizia que não era difícil modificar a Lei Falcão. Dian
te do espetácul9 que nós assistimos com o diálogo de Miro e da Professora 
Sandra, por que então não estabelecermos, na televisão e n-o-rádio, o diálogo 
entre os candidatos, pa:rã·evitar o monólogo que, do ponto de vista técniCo
jâ fui superinteridente da Rádio Clube de Pernambuco- é muitO monótono, 
e do ponto de vista da comunicação é muito -rriãis interessante o diálogo do 
que o monólogo. 

O Sr. flenn·que Santillo- E a oposfção'esfá lufárido por isso, inclusive. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Sr. Presidente e Srs. Senadores, encer
rando estas minhas .consideraçôes- porque o pisca-pisca está ali anunciando 
que meu- tempo está concluído --vamos acompanhar as mutações da opinião 
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pública, através das pesquisas que orientam 05-CãfididãtOS, màs-n:ão vamos 
fazer profecias, porque em 15 de novembro iremos ter os fatos e não as rriira
gens. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Humberto Lucena, 
V. Ex• é o próximo orador inscrito. Consultaria -o seguiilte: já que· não tere
mos número para -á Ordem do Díã. e temõs dois_ Senadores inscritos para bre
ves comunicações, euprcrrrogaria a Hora do Expediente, daria a palavra aos 
dois oradores inscritos para breves cOmunicaÇões,-em- seguída, colocaria os 
três projeíos em discussão e após isso daria a palavra a V. Ex• Se não concor
dar, V. Ex• terã 5 minutos da Hora do Expediente e mais 15 mfnutos prorro
gados, através de c_onsulta ao Plenário. Fica a sugestão a V. Ex• (Pausa.) (As
sentimento do Senador.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, para uma breve 
comunicação. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para uma comunicação. Sem revisão 
do or_ador.) - Sr. Presidente e _Srs. senadores: 

Consta na Ordem do Dia a- proPosta dC) Govei'no para alteração Consti
tucional, e dentre vãrias propostas, a prinCipal delas é a de alterar o quorum 
para emendas constitucionais, pâssando de maioria absoluta para 2/3 dos 
membros do Congresso Nacional. 

Deparei-me com declaração do Presidente desta Casa, publicada ontem 
na Folha de S. Paulo, em que o Senador Jarbas Passarinho deplora esta inicia
tiva do Governo, apoiado pelo seu Partido nQ Congresso Nacional, e diz que 
a ConstitUição, no seu entendimento, não deveria ser congelada antes que es
coimada uma série de irregularidades e excepcionalidades. E cita alguns pon
tos que ele acha que deveriam ser introduzidos na Constituição-, para que ela 
fosse modern_a, ãgil. Ele se refere ao prOblema das prerrogatiVas do Poder Le
gislativo, Citando,-especificamente, ·a questão tio EstatUto- do Capital Estran
geiro_ e aiõda modificaç-ões nO capítulo dos DireitoS e Gã.rantias Individuaís, e 
também na questão da Inviolabilidade do Mandato Parlamentar. 

É óbvio, Sr. Presidente, que acrescentaríamos um_a série de outros itens 
indiSpensãveis para a normalizaç_ão politica deste País. Uma porção de outras 
emendas constitucionais que seriam necessárias para que a Constituição deste 
País pudesse representar um novo ordenamento jurídic9 para a Nação, como, 
por exemplo, o estabelecimento, de modo claro e insofiSriláve}, dá poder fis
calizador do Congresso Nacional sobre o Poder ExecutfvO, iilcluindo-se aí a 
fiscalização das empresas estatais; ainda, a capacidade parlamentar de in
fluenciar efetivainente no estabelecimerito da Ordem económica- deste País, 
incluindo-se o poder de decisão e fiséalização do Orçamento _monetário, que 
escapa completamente do poder de fiscalização e de deciSão do Congresso. 

Na questão do Processo Legislativo. era preciso reduzir muito a capaci
dade legiferante do ExecutivO atravéS dos decretos-leis, restringindo, portan
to, a edição dos decretos-leis, bem como aholi_ndo a aprovação de projetas 
por decurso de prazo, o que é inadmissível, a esta altura dos acontecimentos, 
neste País. Mas é óbvio, introduzindo-se, também, mecanismos que evítassern 
a morosidade de apreciação, pelo Congresso Nacional, dos projetas do Exe
cutivo. 

t preciso estabelecer o poder de autoconvocação do Congresso N acio
nal; a meu ver, também, reduzir o prazo do recesso parlamentar, para que o 
Congresso pudesse realmente trabalhar mais, aumentando a sua representati
vidade e legitimidade; o estabelecimento da autonomia sindical bem clara
mente na Constituição e o_ direito à greve sem maiores reStrições. Também as 
eleições diretas para Presidente da República. 

Estes são alguns pontos que, dentre outros, sem sombra de dúvida, preci
sariam ser acrescentados à ConsfifUiÇãO deste País. Mas, isso só poderia ser 
feito de um modo legítimo e representativo, sem dúvida, através da convo
cação de uma assembléia nacional constituinte ·como; inclusive, acaba de 
mais uma vez propor a Ordem dos Advogad_os do Brasil e, estou certo, uma 
série de outras entidades da socic;:ciade civil, necessidade esta qu_e, inclusive, é 
um ponto que eu diria de maior intensidade política do programa do PMDB. 

Nada disso, Sr. Presidente, poderia ser feito o_u poderã ser feito para So
lucionar o_impasse político vivido pela Nação, se se realizar através do atual 
Congresso Nacional, porque falece ao Congresso Nacional, por suas compo
sição atual, representatividade e legitimidase para tanto, e nada do que ele 
pudesse fazer significaria a resolução do impasse político vivido pelo País. 

Talvez até fosse possível mesmo, se necessârio, através de um processo 
de negociação, o estabelecimento de uma constituiÇão que sig-nificãsse um 
novo ordenamento jurídico para esta Nação, mas, pelo menos, realizado pelo 
futuro Congresso Nacional, que hâ de vii pela vontade liv~~ dopovo brasilei
ro nas urnas de 15 de novembro próximo, jamais, riO ·entanto~ pefo Congresso 
atual. 

Ora, estabelecido isso, Sr. Presidente, através de um processo legítimo e 
representativo que, a meu ver apenas atraVéS da constituinte, nascra O prOceS-

.so de negociaçãO entre OS vários partidOs políticos que tentam, a todo o custo, 
representar os intetesses políticos da sociedade brasileira, através de um pro
cesso de negociação amplo, feito iriclusive através do Congresso Nacional, 
eteito nas-eleições de 15 de novembro próximo: Aí sim, poder-se-ia pensar em 
incluir um artigo na Con·stituição; qtie Só permítisse·a sua reformulação atra
vés do quorum de 2/3 dOs membros do Congresso Nacional; antes disso, nun
ca. 

E o que o Governo tem feito qu c;:~tã fazendo através de m_ais essa pro
posta, que sem sombra de dúvida é casuística, é uma confissão prévia de der
rota eleitoral no próximo dia 15 de novembro, sem dúvida. t uma confissão 
prévia Ç~ 4erç9ta fi:~_ composiçãO_do fu~uro Congres~o Nacional, sem dúvida, 
atravéS das eleiÇões de. 15 de novembro._ O _gue o Governo está propondo é 
apenas mais Um casuísffio-~ -é 3penas ffiaís-Um'fmrgatiVO violento; tri:tvestTdo de 
xarope, ado_cicado. _Estã~ teptandQ dourar a pílula com prerrogativas _que, na 
verdade, nãO representam nem· mesmo um pouco das prerrogativãs que a 
o-posiçãO tem "j)rodirad_o- obter-através de sua luta, prerrogativas indispeilsâ
veis ao Congresso Nacional. Não tanto quanto à imunidade parlamentar e à 
inviolabilidade do mandato parlamentar, mas principalmente quanto à neces
sidade de se aumentar o poder políticO--do COngresso Nacional, para que ele 
tenha condições de incluir no estabelecime{lto da ordem. política, social e eco
nômica deste País, o que ele não tem. 

De sorte, Sr. Presidente, que eu lavro, nesta rãpída c_omunicação, um 
protesto individual, pessoal, _que se assOcia, e-stõu certo, ao protesto de todas 
as oposiç-ões brasileiras. (Muito beml) 

a·sR:·PRESIDENTE ~(Itamar Franco)- Concedo a palavra ao. nobre 
Seilad_or Alberto Silva, para uma breve comunicação~ 

O SR. ALBERTO SILVA (Para uma comunicação. Sem revisão do ora
dor.)-- Sr. Presidente, Srs. Se-nadores: 

Creio não ser exagero _dizer que o dia de hoje marca uma data históríca 
na administração pública br~sileir_a~ Tr~~a-se, Sr. Presidente, da indicação do 
Ministro Hélio Beltrão para o Minlstério da Previdência Social. Assistimos 
aqui, desde o ano passado, as mais severas críticas a respeito do desempenho 
de tão discutido Ministério. 

Creró, Sr. Presidente, que não há um Estado onde não se possa fazer esta 
crítica aoS Serviços do INPS ou IMPAS. Ora são as filas, ora o mau atendi
mento médico, ou a demora na concessão dos benefícios previdenciários. De 
qualquer forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o MiniStério da Previdência e 
A~sistência Social, tem. se to~nacio._ principalmente_ nestes últimos anos, qua~e 
que um MiniStério inViável. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho motivos para fazer um 
prognóstico: daqui para frente o INPS e o IMPAS vão trilhar caminhos no
vos com o novo Ministro; não que possamos esperar milagres, mas entende
mos que o sucesso na administração da Previdência depende, em primeiro lu
gar, de competência, seguida naturalmente de espírito público, conhecimento 
da matéria, íOteligência, criatividade, etc. São estas precisamente as qualida
des do Ministro Hélio Beltrão. 

Conheci este notável homem público quando da feitura do Plano de Go
verno da primeira administração do Cel. Virgílio Távora no Governo do Cea
râ. Fiz parte da equipe que elaborou aquele documento, ímpar no Nordeste, 
naqueles idos de 1962. O escritório de projetas que elaborou esse plano era di· 
rjgido por Hélio Beltrão. 

Ali conheci o competente economista, o matemático, o homem público, 
conhecedor dQs problemas brasileiros e, para surpresa minha, também da 
problemática nordestina: 

O sucesso do Governo Virgílio Tãvora, no período 1963 a 1967, deveu-se 
muito ao Plano de Governo elaborado para o Ceará por- Hélio Beltrão. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na minha opinião pessoal, é claro, oBra
sil estã de parabéns e o Presidente Figueiredo, também, por ter iildicado o 
Ministro Hélio Beltrão para Ministro da Previdência e Assistência Social. 
(Muito bem_!) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não hã quorum para deliberação. 
As matérias constantes dos itens I a 14 eJ8, por dependerem de votação, 

ficam com a apre~iaç~o adiada para outra oportunidade. 

(São os seguintes os itens cuja apreciação fica adiada.) 

VotaçiO, em turno úÍliC:o;--do PTOjetõ de Lei da Câmara n9-l,.cfe 1982 (r19 
5.495(81, na casá de origem), de iníCicitíva do Senhor Presidente da Repúbli-
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ca, que autoriza a criação de Municípios no Território Federal de Roraima e 
dá outras providências-; tendo 

PARECERES, sob n's 98 a 101, de 1982, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador 

Dirceu Cardoso; e 
- de Municípios, de Assuntos Regionais e de Finanças; favoráveis. 

2 

Votação, em turno úriíc:O;--do Projeto de Resolução nl' 4, de 1981 (apre
sentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 12, de 
1981 ), que autoriza a PrcfeifU.ra Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis riülhões, dezesset~ 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, P':!la constitucionalidade e juiídicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

(Dependendo da votação do Requerimento n~' 75, de 1982, dO Senador 
Dii'ceu Cardoso, solicitando o exame da Comissão_ de FinanÇas.) 

3 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução nl' 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia càmo conclusão de seu Parecer n~' 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura-Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e urri ni11hões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecen
tos e vinte e- cinco cruzeiros) o moritante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

4 

Votação, em turno únicci, do Projeto dç Resolução n~" 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição "i! Jusnça~--pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municíjjfos. ·-ra:võrável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 18, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~' 66, de 
1981), 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 e 
cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 67 e 68, de 1981, das Comissões: 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

6 

Votação, em turno único,- do Projeto de Resolução _n9 243, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n~' 1.382, 
de 1981), que autoriza·o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Crl2.505.952.900,00 (dois bilhões, quinhentos e cinco milhões, novecen
tos e cinqüenta e dois mi! e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 1.383, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 123, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pareçer n'~' 784, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Florido (MG) a ele
var em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e tlm mil, e cen
to e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 785 e 786, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Afunicípios, favorável. 

8 

Votação, em primeiro turno, do Projeto deL~i do Senado n9 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Renevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para o comerciário, na forma que especifica, tendo 

PARECERES, sob n's 81 I a 8!4, de 1981, das Comissões: 
-=- de Constituicão e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Saúde, favorável; e 
--de Financas. favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

9 

Votação, em primeiro- illrnO;- do Projeto de Lei do Senado n'~' 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, pãra o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n's 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de LegislacãO Social, favotâvel; e 
- de Finanças, favorável. 

10 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do~Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que -apresenta; e 
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Coriüssão de 

Constituição e Justiça. 

II 

Votação, em primeiro turno, do ProjetO de Lei do Senado n9 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

12 

Votação, em primeiro turrto; do Projeto de Lei do Senado n'~' 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n' 5.480, de 10 de agosto de I 968, disciplinando o pagamento do 13' sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n's 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:_ 
- di! -Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

13 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl" 362, de 
1979, de autoria do Senadof Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.130 a 1.133, de 1981, das Co-
missões: 

-:- dr Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social; 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

14 

Discussão; em turno único, do Projeto de Resolução nl' 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n~" 
318, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (M G) a elevar em 
Cri 5.700~000,00 (ciricb mflhões e seteceinos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituiç-ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento nl' 309/81, de autoria do Se

rüfdor Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e JUstiça.) 
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Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nO? 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil c dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Serviço Público Civil, contrãrio; e 
- de Economia, favorável, com as Emendas de n9s 1 e 2-CE, que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 35/'62, do SenadÕr 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Passa-se, então, ao item 15: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 130, de 
1981 (apresentado pela ComisSão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n'? 850, de !981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Dracena (SP) a elevar em Cr$ 15.457.279,03 (quinze milhões, qua
trocentos e cinqüenta e sete mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros 
e três centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 851 e 852, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Afunidpios, favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, dt>·'1'lro-a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Item 16: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 141, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Econot.~ia como conclusão de 
seu Parecer n'~ 883, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Altinópolis (SP) a elevar em Cr$ 11.282.510,68 (onze milhões, dU· 
zentos e oitenta e dois mil, quinhentos e dez cruzeiros e si!s_senta e 
oito Centavos}, o ril:ónfa-rite--de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 884 e 885, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido dos Senadores José Fragelli e Hugo Ramos; 

-de Munidpios, favorável. 

Em discussão o projetO. TPCir.iSa.f 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Item 17: 

Discussão, effi furno único, do Projeto de Resolução n9 193, de 
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n'~ 1.162, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Caputira (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um mi
lhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqi.ienta cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.163 e 1.164, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e_juridici

dade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municfpios, favOrável. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem quCira díSCuti-Jo, declaro-a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Está esgotada a matéria cons
tante da Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Humberto Lucena, primeiro orador ins
crito. 

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

A repressão continua a se exercer, permanentemente, no País, apesar dos 
tempos de abertura. Agora, as atenções das autoridades responsáveis pela se
gurança pública, particUlarmente --no âmbito dõ -Ministério _da- Justiça, 
voltam-se por inteiro para cercear as atividad~s do jovem: Presíde.nte da 
União Nacional dos EstudJiotes, Javier Alfaya, o qual se tem desdobrado jun
to aos universitários, de todos os recantos elo território nacional, no_ sentido 

de restaurar aos olhos do povo e aos olhos do próprio Governo, a tradicional 
União Nacional dos Estudantes, a qual sempre foi em todos os tempos, no 
Brasil, o autêntico órgão representativo dos estudantes brasileiros. Quem não 
se lcmbia da atuação da UNE após a: II Guerra Mundial, quando se iniciou 
entre nós o processo de redemocratizaçào do País? FOram os estudantes uni
verSitários que tomaram ã: si a bandeira da líbertação do País,-do jugo de uma 
ditadura incruenta, que já vinha nos dominando há mais de quinze anos e que 
afinal foi derrotada pela vontade do povo brasileiro, o qual aderiu plenamen
te à idéia de se implantar no País, em 1946, um regime genuinamente demo
crático. 

E bem verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que aqueles que faziam a 
UNE naquele tempo sofreram muitas e muitas arbitrariedades dos governos 
então dominantes, no plano federal e no plano estaduaL Dezenas, senão cen
tenas de estudante_s foram sucessivamente espancados e presos em várias reu
niões, sobretudo diante daquele prédio que servia de sede à UNE, na Praia do 
Flamengo. · 

Depois, com o Movimento Militar de 1964, veio um decreto do poder 
militar, o qual empolgou o Governo deste País e considerou a UNE fora da 
lei. A UNE deixou de existir de direito, maS nunca deixou de existir de fato! 
Esta é_ a verdade, incontestável, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

Os estudantes universitários sempre deram total apoio a sua máxima en
tidade representativa fl:O âmbito naciq_nal- a União Nacional dos Estudan
tes. A sua restauração no plano da lei começa a ser propugnada agora com 
mais entusiasmo, com mais firmeza, com maiof poder de decisão, parecendo
me~ que, justamente para arrefecer o ânimo dos universitários brasileiros nes
se movimento,-em prol da nova UNE, foi que o Sr. Ministro da Justiça, numa 
hora infeliz, ac_hou de indeferir o pedido de naturalização de Javier Alfaya, 
Presidente da União Nacional dos_ Estudantes. 

Tenho em mãos a notícia publicada pelo Jornal de Brasília, do dia 5 do 
corrente, sob o título: 

"PRESIDENTE DA UNE PODE SER EXPULSO OU DE
PORTADO DO PAIS 

O Presidente da UNE, Javier Alfaya, espanhol, poderá ser ex
pulso ou deportado do país, se vier a participar de qualquer mani
festação política ou se associar a organização ou partido político. 
Ele deverá ser novamente alertãdO neste sentido pela Delegacia do 
Estrangeiro de Salvador ou de São Paulo, locais onde concentra 
suas atividades, depois de ter indeferido, pelo ministro da Justiça, 
Ibrahim Abi-Ackel, seu pedido de naturalização. 

O pedido de naturalização tle Francisco Javier Alfaya Rodri
gues, hoje com 25 anos e que chegou ao Brasil com sete, começou a 
trarni~_a_r em Salvador, onde residia, a I'? de março de 1979. Um pedi
do de diligênCia- feito pela Polícia Federal atrasou o andamento do 
processo até agosto de 1980, quando se juntou a aproximadamente 
oito mil outros processos bloqueados pela aprovação da nova Lei de 
Estrangeiros, que só veio a ser regulamentada, depois de sofrer no
vas mudanças, em dezembro de 1981. 

De janeiro até agora, forani deferidos em torno de quatro mil 
Pedidos de naturalização e negados aproxirriadarTientC 500, entre 
eles o de Alfaya. A justificativa apresentadá pelo Ministério da Jus
tiça foi a de que o presidente da UNE, eleito para o cargo em no
vembro passado, não preenche os requisitos do artigo l I 2 da Lei de 
Estrangeiro, que em seu it~m VIl exige "bom comportamento" do 
interessàdo." 

Vejam bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a motivação é de caráter 
nitidamente p-olítico. Não ter18. o ãtUai-Presidente da UNE, Sr. Javier Alfaya, 
bom comportamento que lhe possibilitasse o deferimento do seu pedido de 
naturalização, e bom comportamento, a juízo das autoridades que coman
dam o sistema de informações e de segurança deste País, em pleno processo 
da abertura -polítiCa! 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que faz ele não é outra coisa senão 
cm reuniões, com os seus colegas, com os seus companheiros de universida
des, lutar tenazmente por esse objetivo maior que i! a reorganização legal da 
União Naciorial dos Estudantes. 

Contiilua o Jornal de Bras(lia: 

'A advogada deAlfaya, Ronilda Noblat, poderá apelar ao Tri· 
btiilal Federal de RecUrsos (TFR) contra a decisão de Abi-Ackel, 
mas: segu_n49 espec~ã!istas, di~cil~ente obter_á êxito, unia VeZ que 
esse ê um ato administrarivo de inteira competência do Executivo e 
fqram Observados todos os trâmiteS legais indispensáveis. Desta for-
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ma o presidente da UNE, que tem visto permanente, passa a ser en
quadrado no Estatuto dos Estrangeiros, que proíbe manifestações 
políticas. 

A negativa de naturalização já se constítui um ·-·ãviso", Segun
do fonte do Ministério da Justiça, onde se processa, através da Polí
cia Federal, um atento_ acompanhamento das atividades do presi
dente da UNE. As autoridades pretendem, ainda segundo a fonte, 
agir com "cautela e tolerância" pois já há fatos suficientes para ini
ciar um processo de expulsão ou deportação. Entre as provas de ati
vidades proibidas a estrangeiros há, no Ministêfio da Justiça, a gra
vação da entrevista de Alfaya à televisão Itapuã, de Salvador; regis
tro de sua atuação nas comemorações do Dia do _ _Ir_abalhador no 
Rio de Janeiro c nas convenções do PMDB, onde chegou a partici
par de atritos entre segmentos do MR-8 e do PC do B." 

Alfaya deverá ser novamente alertado para o cumprimento da 
lei, pois um processo de expulsão, segundo o informante do Minis
tério da Justiça, é muito desgastante para o Governo, tanto a nível 
interno como internacional. Alertou, no entanto, qUe haverá um li
mite à tolerância e, além disso, os analistas do Governo entendem 
que Alfaya está com sua carrerra na política estudantil em declínio, 
com forte oposição em Goiás, Minas Gerais c facçõ~. importantes 
da Bahia e São Paulo. 

Está claro, Sr. Presidente, Srs. Senadores que é uin processo de mera per
seguição política o que está sendo levado a cabo, pelo Governo, a Francisco 
Javicr Alfaya, atual presidente da União Nacional dos Estudantes. E é esse 
jovem universitário, nascido na Espanha, mas desde os sete anos residindo no 
Brasil, e, como brasileiro, atuando e se comportando, quem diz, numa entreR 
vista à Fvlha de S. Paulo, de 6 de abril último o seguinte: 

.. Os estrangeiros que vêm aqui roubar aS nossas riqueZas e ex
plorar o nosso povo não são discriminados. Mas os que se colocam 
ombro a ombro ao lado do povo, estes sim, sofrem discriminação. 
Espanta-me a facilidade com que certos estrangeiros circulam nos 
meios governamentais, como é o caso dos presidentes das multina
cionais. E contra estes não existe discrimin-ação." 

O desafabo foi feito ontem pelo piesiderite da União Nacional 
dos Estudantes (UNE), Francisco Javier Alfaya, ao comentar o in
deferimento, pelo Ministro da Justiça, do seu pedido de naturali
zação. 

.. Considero-me um brasileiro, porque vím para cã com·? anos 
e toda a minha formação é brasileira. Toda a documentação exigida 
para a naturalização foi entregue, inclusive, por mais absurdo que 
possa parecer, o atestado de antecedentes criminais, passado pela 
Espanha, relativo aos 7 anos que lá vivi", explicou Javier. 

Para ele, a negativa .. é um ato político, que tem por objetivo 
atemorizar os estudantes e dificultar a vida da UNE, entidade que o 
governo persiste em não reconhec~r". Francisco Javier deixou claro 
também que ~·não ê novidade para o Ministério da Justiça a minha 
atuaÇào à frente da luta dos estudantes, pois, desde 1975, tenho par
ticipado do movimento estudantil na Bahia." 

Ele explicou que .. os estudantes e a UNE não fazem discrimi
nação de raça, cor ou religião. Não discriminam Seus-Colegas. O que 
eles fazem é escolher seus líderes de acordo com as propostas que 
eles defendem com a prática de cada um no movimento estudantil". 

"Quem, na verdade, discrimina e tenta marginalizar os estran
geiros- conclui Javier- é o próprio governo e eu não aceito esta 
discriminação, pois ela é feita a certos estrangeiros, que são os que 
se vinculam e se integram na luta do povo brasileiro." 

Ora, Sr. Presidente e Srs. SenaCiores, evidentemente o ~indeferimento do 
processo de naturalização do presidente da UNE, Javier Alfaya, está inserido 
dentro de um contexto mais amplo, que é a decisão do Governo em não per
mitir, de modo algum, a reorganização legal da União Nacion-al dos Estudan
tes como órgãO supremO de defesa dos interesses e reivindicações da classe 
universitária brasileira, o que representa um erro e uma incoerência. Um erro 
porque se nós est!lmos num regime democráfico, pelo menos em termos rela
tivos, contamos com uma Constituição que, mesmo outorgada pelos Minis
tros Militares, cstatui g'arantias a todas classes para que se organizem em enti
dades representativas. Uma incoerência, porque o Govefrio, enquanto insiste
em negar o dircíto aos universíiârios de reorganizar a União Nacional dos Es
tudantes, enquanto insiste em negar aos trabalhadores o direito de reorgani
zarem a Confederação Geral dos Trabalhadores~ a antiga CGT, vive de 

braços dados com u Confederação Nacional da Indústria, com a Confede
ração Nacional do Comércio e com a Confederação Nacional da Agricultura, 
os órgãos da alta cúpula das três áreas de produção no Brasil. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao trazer ao conheci
mento do Senado c da 1'\l'açào este fato deplorável do indeferimento do pedido 
de naturalização do presidente da UNE, Javier Alfaya, por motivo de some
nos importância, por razões de pura perseguiçãõ política, não poderia eu, na 
qualidüdc- de Líder- do PM DB no Senado, deixar de lavrar mais veemente 
protcsfo, ao mesmo tempo em que apelo às autorídades maiores, ao próPrio 
Senhor Presidente da República, e ·aiilda a9 Sr. Ministro da Justiça, para que 
reexaminem esse processo, reavaliem a situação desse universitário nascido 
na Espanha, mas com uma v[da toda dedicada ao Brasil, para que se lhe faça 
justiça, asscgurundo-[he a sua naturalidade, para que ele possa, como deseja, 
como quer, como pretende, continuar engajado na luta do povo por melhores 
dias jiüfit todos nós. 

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

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (Pro~nuncía o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Governo entendeu, ultimamente, de voltar a fazer uma campanha no 
sentido de valorizar o mais possível os carros a álcool, no sentido de motivar 
o_ brasileiro a adquirir esse fípo de veículo. 

Acredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o carro· a álcool, na realida
de, é de importância extraordinária para a econOinia brasileira. 

E por que eu acredito? Porque 65 litros de álcool correspondem à mesma 
energia contida em 52 litros de gasolina. Ocorre, porém, que essa gasolina é 
importada, nos custando os olhos da cara, e, ainda por cima, criando um 
problema difícil para a nossa balança de serviço,já tão onerada com os encar
gos da dívida e os juros absurdos que pagamos. Haja vista que este ano, só em 
juros, nós vamos pagar aproxiinadamente 10 bilhões de dólares. 

Daí por que eu acredito ser de suma importância a maior motivação 
possível no sentido de se dar preferência ao carro a álcool. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a -política ecOnômica- do Governo é 
casuística e parece que seus objetivos são apenas imediatos, pois temos visto 
que o Governo não pensa e nem trabalha a médio e longo prazos. 

Enquanto o Governo adicionava o álcool anidro à gasolina, e àquela é
poca não tínhamos tanto carro a álcool no Brasil, o álcool não subiu tanto. 
No período de 75_a 78, o álcool quase que não subiu. Mas, no momento em 
que a população brasileifa passou a usar o carro a ãlcool, conseqüentemente 
precisando do álcool hidratado, o álcool subiu astronomicamente; saindo de 
Cr$ 5,81, em 1978, para CrS 76,20. Subiu uma barbaridade! Mas o Governo, 
para subir o álcool astronomicamente, como subiu, tinha que subir também o 
açúcar, porque a matéria-prima que produz o álco-ol é a mesma que produz o 
açúcar. E aí verri O gi"ande problema e a demonstração de que o Governo não 
tem boa fé, e criou a seguinte situação: uma tonelada de cana dá 90 quilos de 
açúcar, ou 70 litros de álcool, e o Governo, subindo astronomicamente o ál
cool, tinha que subir também astronomicamente o açúcar. O açúcar, que ti
nha um preço até 1980 de CrS 10,00 o quilo, subiu até 1982 para CrS 76,20 o 
quilo. Mesmo assim, através desta alta astronômica, pois o açúcar nestes últi
mos 16 meses subiu muito mais do que o salário, temos o seguinte quadro: o 
açúcar baixou no mercado internacional e subiu no mercado interno. Hoje, a 
tonelada de cana transformada em açúcar, a população está pagando Cr$ 
6.858,00 pelos 90 quilos de açúcar, e transformada em álcool está pagando 
Cr$ 4.480,00. Eu me pergunto e pergunto ao Governo, perguntando à Casa: 
quem nesse País, tendo condições de transformar uma tonelada de cana em 
açúcar, vai transformá-la em álcool. A diferenÇa, Sr. Presidente, é de mais de 
Cr$ 2.300,00 por cada resultado de tonelada de cana, transformada em açú
car ou transformada em álcool. E tem outro problema: o álcool hidratado vai 
diretamente para o tanque do carro a álcool, tem o preço de Cr$ 64,00 nas 
bombas. O álcool anidro, por incrível que pareça é Cr$ 104,00, ou seja, CrS 
40.00 a mais_. Enquanto o álcool hidratado vai para o carro a álcool, e o preço 
de bomba é Cr$ 64,00, o álcool anidro vai misturado cOm a gasolina e conseR 
qiientemente é vendido ao preço da gasolina, ou seja, Cr$ 104,00. 

Daí, o grande problema: se o litro de álcool, que vai para mistura, é Cr$ 
104,00, e o litro de ãlcool que vai para o tanque do carro a ãlcool é Cr$ 64,00, 
CrS 40,00 de diferença num litro de álcool, em 3 bilhões de litros, veja a Casa 
a diferença! E o que acontece? Está faltando álcool anidro. O pior é que en.: 
quanto a PETROBRÁS afirma que estã faltando, o Ministério da Indústria e 
do Comércio diz que não está faltando. 

O que vai ocorrer, Sr. Presidente e Srs. Senadores? O consumidor de ál~ 
cool mais uma vez fica preocUpado - será que não vai faltar? 



1472 Terça~feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(S..,ão II) Maio de 1982 

O meu pronunciamento nesta tarde tem como objetivo perguntar ao Go~ 
verno qual a realidade: está ou não faltando álcool?_ Vai ou não faltar o ál
cool'? Porque os jornais estão aí ·a afir-mar que vai faltar. 

Eu não entendo também porque subiu m·aís de 2.000% o preço do álcool, 
de 1975 para 19'82 e baixou o preço do açúcar no mercado e~terno. Eu não 
entendo porque subiu maís de 2.000% a manufati,Ira, e a matéria-prima, no 
caso a cana, subiu pouco thais de 1.700%, 

O que peço da tribuna nesta tarde, Sr, Presidente e Srs. Senadores, é que 
o Governo faça casuísmo com a política partidária, mas, pelo amor de Deus, 
não faça casuísmo com a economia, porque ele não poderá transformar 2 
mais 2 em 3 ou em 5, porqlie--terâ que ser 4, queira ou não o Governo. 

sr-. Presidente e·srs. Senadores, tenho em mãos o preço do álcool hidra
tado, de 1975 até 1982. O percentual de alta de 1981 para 1982 foi de 185,71% 
de aumento, 

Este problema é por demais sério, e eÜ :icho que chegou a hora do Go
verno assumir a responsabilidade de dar ao Br_asilcondições de aliviar aba
lança de serviços, e passar a importar menos petróleo, usando a energia reno
vável que nós temos, que está sobrando em nosso País. O que é melhor: trans
formar a cana-de-açúcar em álcool e importar menos petróleo, ou subsidiar o 
consumo do açúcar - como nós estamos subsidiando para que o alemão, o 
japonês, o americano e outros consumam açúcar mais barato- enquanto o 
nosso operário consome no Brasil açúcar mais caro? 

Em 1930, e lá se vão 52 anos, fizemos unta-experiência aqui no Brasil; ti
vemos transporte de São Paulo para o Rio de Janeiro, movido exclusivamen
te a álcool. Ãquela época. o petróleo não tinha preço e abandonou-se esse 
tipo de energia. Mas agora, independente do petróleo ter subido demais, está 
provado que é uma energia que está se exaurindo, a nossa-balança de paga
mentos está cada vez mais onerosa. Então, vamos aproveitar·o-"álcool, este 
grande potencial, e vamos de uma vez por todas fazer a política séria, honesta 
e objetiVa, tend·o·e-riYvista não o intú~s~ da polít~ca atual, mas tendo em vista 
o interesse da Nação como um tOdo. -----

0 Sr. Alberto Silva- V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA - Cum~u.m.aior prazer. 

O Sr. Alberto Silva- V. Ex~ sabe que-nesru..Casa, juntamente com V. 
Ex•, sou um defensor intransigente do álç_Qj)l,__&üemos possibilidade de fabri~ 
caro volume de _álcool que necessit3mos, pafa o nOsso corisliriú),-éàbsurdo
V. Ex• tem toda razão - que continuemos gastar dólares, importãõdo Pe
tróleo quando poderíamos gastar dólares para novas destilarias, para novos 
investimentos para produzir álcool. O álcool. este sim, é_r10sso;--ª'_~erra é nos
sa, o sol que banha as terras brasileiras, podemos dizer é o nosso sol. Enquan
to houver sol e terra, haverá matéria-primá para: o ãlcool. V. Ex• diz ml,lito 
bem: petróleo é .energia que está se exaurindo, ç sem ap~l9, porque as res.ervas 
mundiais são conh~cidas e nem se_ pode explorar todas. De modo que quero 
parabenizar V. Ex• por esse oportuníssimo discurso que faz, a respeito_ da _ne
cessidade urgente de se adotar, como vem realmente lutando, e vamos aqui 
dar razões ao Minístro_Carriilo Penna, quando S. Ex• discute, com ardor e ên
fase, a necessidade d~ o PRQÃLCOOL ser o frogrii!Jla n(mi.~ro I do Br_a~~l. 

O SR. AGENOR MARIA -Muito ob.dgado, Senador Alberto siva. 
O que observamos é luta surda_, é a guerra Surda efitre a PETROBRÁS.e 

o Ministério da Indústria e do Comércio. Na realidade, a PETROBRÁS, pelo 
seu crescimento, quase que deixa -o Govetnõ-em situação de não poder fiscali
zar essa OrganizaÇão eXtraOrdinária que féprese~nta- hoje a PETROBRÁS. 

O problema é delicado: na hora em que a PETROBRÁS deixar o _rvpnis~ 
tétiO da lndústria e do Comércio dese-nvOlver a energia: do álcool, através dos 
projetes que estão aí, para que p-oss-amOs produzir os lO bilhÕeS :de litros--de 
álcool que temos condições de produzir até 1986, nessa hora a PETROBRÁS 
vai vender menos gasolina, vai importar me"riõS petróleo. 

No ano passado o lucro da PETROBRÁS, foí maiS de 130%. Sem essi 
lucro astronómico, a PETROBRÁS-não vai minter-ó StátilS·qüeVên1 máhten
do. 

Pergunto: entre o status que mantém a PETROBRÀS, o seÜ lucro astro~ 
nômico, e o povo brasileiro, quem, Sr. Pres-idente e Srs. Senadores, deve ficar 
com a razão? Acredito que, acima de qualquer interesse, deve prevalecer o in
teresse da Nação como um todo. 

Se já em 1930- repito- tínhamos condiçõ_es de movimentar os nossos 
carros- a álcool, por que, agora, que é uma neCessidade imperiosa, v-amos dei
xar de movimentá-los a álcool? 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejava, tratar es~e problema com p~o
fundidade e analisã-lo çom os Líderes do Governo, para que desta Casa, do 
diálogo, do debate saísse uma solução que pudesse ilustrar e dar ao Governo 
os caminhos que deviam ser traçados, no sentido de dar a essa energia todo o 
estímulo, pã.nl que o Brasil fosse aos poucos libertando-se dessa situação. 

O Senador Alberto Silva falava aqui, no ano passado, sobre marmeleiro, 
arbusto nativo do Nordeste, onde temos realmente uma quantidade extraor
dinária ... 

O Sr. Alberto Silva - Seis milhões de hectares. 

O SR. AGENOR MARIA - Esse arbusto podia também aliviar aba
lança de serviços e dar ao Brasil condições de importar menos petróleo ou ser 
menos dependente do petróleo. 

Infelizmente, afé hOje o" Governo não deu conhecimento à Casa, e, se 
bem me lembro, ao próprio Senador Alberto Silva, de que tinha tomado a ini
ciativa de desenvolver o projeto do marmeleiro. 

Sr. Presidente, Srs. S_enadores, me pego com o problema da cana-de
açúcar, do açúcar que está sendo subsidiado, porque, na minha concepção, 
era preferível transformar o açúcar em álcool e consumirmos o nosso álcool, 
do que subsidiar o açúcar a preços vis, para exportá~lo. Estamos consumindo 
açúcar- m·e dizia O Senador Luiz Cava_!cãf!.te hoje- 50% mais caro do que 
quem- o Importa. O nosso operário, aqui,' do Brasil, está pagando o quilo de 
açúcar mais caro que o americano, que o japonês, que o inglês, que importam 
o nõsso açllcar.-

Meu Deus, não há se_ntido! Se somos os maipres produtores de açúcar do 
Mundo, por que então, o nosso operário,_ que ganha urna miséria, que tem 
um salário de fome, paga 50% acima do preço que paga o consumidor japo
nês, inglês ou americano! Por que é ele é quem deve subsidiar o consumidor 
estrangeiro? Não! Se não temos um preçO ·que corresponda à nossa necesSida
de ... 

O Sr. Alberto Silva (Fora do microfone)- Vamos fazer álcool! 

O SR. AGENOR MARIA- Muito bem, Senador Alberto Silva. Va
mos fazer álcool. O Brasil só teria açúcar para exportar na hora em que os 
preços correspondessem ao interesse brasileiro. Se o açúcar exportado dã pre
juízo ao Brasil, vamos baixar o preço do açúcar internamente, e transformar 
tudo o que for possível em álcool. Por que exportar açúcar, subsidiando o 
consumidor estrangeiro? 

O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex'- um parêntese, apenas para comple
tar o seu raciocínio? 

O SR. AGENOR MARIA - Ouço V. Ex• com o maior prazer, nobre 
S_enador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Agenor Maria, se se dissesse que é 
para agUentar o mercado exportador, teríamos uma resposta: o único país 
que pode fazer isto é o Brasil- transformar o açúcar em álcool-, porque 
tem consumo interno de álcool. Os outros produtores de açúcar, como Cuba, 
Haiti e outros, têm-que brigar por um preço qualquer externo, porque não 
têm o que fazer co"rü o açúcar internamente. Nós temos. Podemos transfor
mar em álcool. Ainda mais: podemos consumir e exportar o álcool. Como V. 
Ex~ sabe, um barril de álcool é mais caro que um barril de petróleo. 

O SR. AGENOR MARIA--: Nobre Senador Alberto Silva, V. Ex• diz 
muito bem. Tenho aqui em ~ãos dados -Que dizem que o barril de álcool já es
tá custando, p~ra exportação- preço este de 1981 -, 60 dólares. 

Ora, se temos condições de consumir álcool, se temos, aí, cento e tantos 
milhões de brasileiros- mais de 40% - sem consumir açúcar, porque não 
podem pagar o preço de 76 cruzeiros, pois subiu mais do que o salário, então, 
vamos tranSformar o nosso açúcar em álcool, vamos exportar álcool, ... 

O Sr. Alberto Silva - E ganhar dólar. 

O SR. AGENOR MARIA- ... consumir o açúcar internamente, e não 
exportar mais açúcar. Quando quiserem comprar açúcar brasileiro, têm de 
pagar o preço que convém ao B_rasil. Agora mesmo o americano está sobreta
xando a importação de açúcar, para faVoreCer--o açúcar de beterraba, para fa
vorecer o industriàl americano e temos que nos curvar à vontade, ao talante 
dos americanos, púa vendá aÇúcar pelo preço que eles querem comprar. Fi
camos submetidos aqui à uma política pela qual o preço dos nossos produtos 
básicos, dos nossos produtos reais, por incrível que pareça, quem dá o preço é 
que~_compra. O nosso cacau, o nosso açúcar, o nosso café, só têm preço 
quando há uma geada Ou quando há problemas. Nos anos normais, produzi· 
mos, mas quem dá preço, infelizmente, é quem compra. 

O Sr. Luiz Cavalcame- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA- Com o maior prazer, Senador LuizCaval
cante. 

O Sr. Luiz Cavalcante -Citado, e muito honrado por isto- nominal
mente por V. Ex~. achei por bem declarar a fonte em que colhi a informação 
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que transmiti a V. Ex•, quando no·s deslocamos, esta tarde, para o Senado. 
Está aqui no O Estado de S. Paulo, do dia 5 deste mês. Diz o jornal: 

O Ministro Camilo Penna dis·se que, atualmente, a colação ex
terna do açúcar está em 8,5 centavos de dólar por libra-peso, quan
do os custos de produção interna PVU (Porto-Vagão-Usina), sem 
contar os gastos adiCionais de transporte e armazenamento, estão 
em torno de 16 centavos de dólar por libra-peso. 

O SR. AGENOR MARIA- Veja bem V. ~Ex•, Senador Luiz Cavaican
te, para aonde estamos sendo arrastados. Tendo em vista uma baiança de ser
viço altamente deficitária, o Governo se obriga a exportar açúcar com prejuí
zo, a fim de que tenha alguns dólares para alívfar essa balança de serviço alta
mente deficitária:-

Senador Luiz Cavalcante, V. Ex• é uma espécie de guru para mim, nesta 
Casa, pois, desde que cheguei aqui, acompanho oS diScurS-Os de v.- EX~; v. 
Ex•, embora sendo homem d_o Partido do Governo, sempre colocou o interes~ 
se da Nação acima do interesse do seu Partido. Daf porque é com satisfação e 
com alegria que, confesso a V. Ex•, aprendi a admirar os seus discursos, por
que embora V. Ex• pertença ao Partido do Governo, sempre soube colocar, 
acima dos interesses do Governo, os interesses da Nação. (Apoiado! Muito 
bem}) 

Senador Luiz Cavalcante, sinceramente, não sei" pãra onde estamos sen
do arrastados. O que posso afirmar é que, este ano, sô para fazer jus aos en
cargos dos juros, n6s precisamos de dez bilhões de dólares; só os juros! Com a 
Revolução de 1964, ao assumir o poder o inesquecivel Presidente Castello 
Branco, S. Ex• afirmou, àquela época. que estávamos às portas da falência, 
devendo três bilhões e cento e quarenta e cinco milhões de dólares. Se, àquela 
época, em 1964, estávamos à beira da falência, com uma dívida de três bi
lhões, cento e quarenta e cinco milhões de dólares, onde está este País hoje. 
que só em juros vai p:igar dez bilhões de dólares? 

Entendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o casuísmo, na política 
partidária, o Governo pode até fazer, porque, felizmente, nós não temos neste 
País problema ideológico. Mas temos, agravando-se a cada dia, problemas 
sociais; temos crescendo, a cada dia, problemas que angustiam a Nação, 
como um todo. Daí porque não admito que o Governo continue fazendo ca
suísmo com a economia brasileira; um casuísrrio que prejudica o futuro da 
Nação como um todo. Porque Senador Luiz CaVã.lcante está aqui: açúcar, 
hoje, custa Cr$ 76,20, o quilo. Este mesmo quilo de açúcar, em dezembro de 
1980, hã pouco menos de 20 meses, custava Cr$ 25,00. Subiu mais de 300% de 
preço o açúcar. 

Nós estamos na seguinte situação: somos o!::"Ina:ioreS {frõ<fufores de café 
do Mundo e o nosso assalariado não pode tomar café. Somos hoje, desde o 
ano passado, o maior produtor de açúcar do mundo e o nosso assalariado 
não pode mais consumir açúcar. Meu Deus, eu pergunto, se o povo brasileiro 
não pode consumir aquilo que produz mais, o que consome o operário deste 
País? 

Vivemos num crediãrio que dâ uma vida artificial ao povo, que só tem o 
direito de receber um miserável salãfio e eiltregã-lo. Estamos consumindo 
adiantado o que ganhamos. 

O crediãrio monstruosa que está aí, dá a idéia de as pessoas viverem, mas 
artificiillmcntc, Crümdo-SC a seguinte situàçãõ;- as pessOas comprando o que 
não podem, para pagar com o dinheiro que qãõ têtn. E o GovernO alimentan
do essa inflação astronômica, para que possa este Pâk citmiilhar para o im.: 
previsível, porque estamos vivendo numa verdadeira bola de neve. 

Para discursos desta espécie era necessário a imprensa brasileira dar 
atenção; mas não dá. São pronunciameiritos Como esie que-era impOrtarite a
Casa discutisse, dialogasse, lutasse; mas não briga, não luta. Por quê?- P(}rque, 
infelizmente, quem paga a imprensa, quem paga o jornal, quem paga a televi
são, quem paga o jornal não _é quem dá os Cr$ 50,00 por uin exemplar do jor
nal, é o anunciante. Quefn paga a televisão é- o anUnciante. E o anunciante 
não qlier que discursos deste tipo vão para as páginas do jornal. A() anun
ciante não in-teressa que discursos deSte tipo vão para a televisão. Porque, te
nho dito desta tribuna, o modelo econômico, o modelo tributário, atentam 
contra a segurança nacional. Por que que eles atentam? Porque eles prosti
tuem a Nação. Por que eles prostituem a Nação? Eu, mais uma vez, repito" e 
não me canso de repetir, porque, pelo amor de Deus, 67% do assalariado des
te País ganha salário mínímo. Qual é o salário do Nordeste, hoje, depois do 
aumento? Doze mil cruzeiros. Quem ganha esse tipo de salário, 12 mil cruzei
ros lá ou 16 mil cruzeiros aqui, Pode pensar em ter um lar, pode pensar em ter 
uma família? Não pode! Se não pode ter um lar, se não pode ter urria íamílía, 
ele vai ter seja lá o que for, mas, seja lã o que for, _1_1ão serã! i<!~ais uma 
família, nem um lar. 

Então, ineu Deus, se o homem atinge a maioridade, tem a sua carteira de 
reservista, a sua carteira do Ministério do Trabalho, assume uma função na 

vida;. tem o seu salário determinado pelo Governo e ele, trabalhando, com o 
salário oficial, não pode ter um lar, não pode ter uma família, o que acontece
rá? Vai ser destruída a família brasileira porque ela é a célula mater da nacio
nalidade, pois 67% do povo, que ganha salário mínimo, nãó pode casar, não 
pode ter uma família! 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

9 SR. AGENq~_ MAR_IA- Com o maior _prazer, Senador Luiz Cavai-
cante. 

O Sr. Luiz Cavalcante --:-_Senador Agenor Maria, V. Ex~ .• quando disse, 
há pouco, que a situação econômica do País está se deteriorando, V. Ex• tem 
o melhor dos respaldos que é o da Fundação Getúlio Vargas. Nos jornais de 
ontem, a Fundação Getúlio Vargas, chama a atenção para os índices da eco~ 
nomia brasileira, índices estes que se estão agravando, confirmando, assim, 
deteriorização a que V. Ex• se referiu. O coeficiente de vulnerabilidade, por 
exemplo, que mostra o peso da dívida, para-este ano, é esperado em 60% con
tra 32%. do ano anterior. Agora, senador-Agenor Maria, o que é de estranhar 
é o seguinte: quando adoece pe-ssoa da nossa família, ou quando nós próprios 
adoecemos. vamos ao médico. Mas, se passa o tempo e o doente não melho
ra, recorremos a um outro médico, e recorremos a um terceiro, a um quarto, 
até melhorarmos de saúde. Mas, infelizmente, isso não .se dá aqui com oBra
sil, cujas finanças es~ão se deteriorando continuamente, mas o médico conti
nua o mesmo. 

O SR. AGENOR MARIA- Sr. Senador Luiz Cavalcante, V. Ex• foi 
Governador das Alagoas, o Sr. Senador AlbertO Silva foi Governador do 
Piauí. V. Ex~s. um e outro, têm um know how extraordinário da prática, da vi
vência. são Senadores encanecidos na luta e no trabalho, têm, com o peso dos 
anos. um extraordinário cabedal de experiência. V. Ex• tem, desde que che
guei aqui, demonstrado que a sua experiência foi sempre posta a serviço do 
Governo. Os discursos de V. Ex~ demonstram ao Governo os caminhos que 
ele deveriã trilhar no sentido de melhOr conduzir este barco chamado Brasil, 
que a cada dia que passa fica mi:liS difícii de ·ser conduzido. 

O Senador Alberto Silva, do mesmo modo, traz do Nordeste maís dis
tante, do Piauí, sua experiênCia, não só de parlamentar, mas também de ad
ministrador. O Governo, até hoje. não deu a mínima satisfação nem a um 
nem a outro. V. Ex• tem dito, desde Que aqui cheguei, que a política económi
ca do Gove~no está erradapor isso,_aquilo e aquilo outro, V. Ex• prova por
que é_ que estâ Úradã. Mas os -GovernOs sucessivos da Revolução não querem 
modificar o_ modelo económico. Um modelo que, realmente, cria situações 
difíceis. - -

Senador Luiz Cavalcante, Senador Alberto Silva, essa poupança ociosa 
que está 3.í, ela é, na realidade, a válvula maior do desemprego. Brasília está 
com mais de cem mil pessoas desempregadas. O desemprego cresce assusta
doramente. No meu gabinete, ultimamente, oito, dez rapazes, diariamente, 
querendo trabalhar seja em que for, Eu me pergunto e pergunt? à C_asa: uma 
pessoa que é p6bf-e; n:ao tem renda nenh-uma, que precisa trabalhar, passa um 
mês, doís meses, à procura de um emprego, de um trabalho, e não encontra, o 
que ele acaba fazendo? Hoje mesmo esteve no meu ga?inete um_ddadão que 
há 4 meses está desempregado, o homem está descorado, barbado, desiludi
do, famitlt6, e não pode mais continuar a procurar o que não encoritra. Esse 
desemprego, Senador Luiz Cavalcante, na minha concepção-, tem mUito a ver 
com essa poupança ociosa, terrível, que está aí, uma poupança que dá um lu
cro astronómico, sem a peSsoa fazer nada. Não me refiro só à poupança da 
Caixa Econômica; o -próprio Banco dO Bi'asil já entrou também na área da 
poupança, com o RDB, ele dá 84% de lucro líquido a quem puder colocar o 
dinheiro lá. Com esse lucro líquido de 84%, pouca gente vai colocar o dinhei
ro na indústria, no comércio e na agricultura, a não ser aqueles que têm di
nheiro--demais. Quem tem um capita"I de gíro pequeno, não vai ficar" sübordi
nado a tomar dinheiro emprestado para tocar seu negócio. Prefere deixar de 
trabalhar e jogar o dinheiro na poupança. E à proporção que esse dinheíro 
vai aumentando- a poupança já chegou a três trilhões- vai aumentando o 
dese~prego no BrasiL Desemprego esse fomentado pelo Governo, que está 
indo amanhã para os Estados Unidos, levando oito MiniStros. De certo para 
tomar mais dinheiro emprestado. 

Dizem que precisamos reconhecer a nossa dívida, mas o que fazemos? 
Acabamos de construir um estádio lá no Maranhão, enquanto o povo passa 
fome, o assalariado, onde o Governo gastou mais de dois bilhões num estádio 
de futebol. As obras de fachada que se constroem por este Brasil afora o são 
como se não houvesse desemprego, nem fome. Pçlo amor de Deus.! Cresce o 
desemprego, cresce a fome, aumenta a inflação e as obras de fachada conti
nuam. 

- SliiCeYamente, como homem do povo que chegou a esta Casa, eu gostaria 
de vê-la discutindo este problema com a profundidade social que ele necessita 
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ser discutido, para que o povo que nos ouve e nos lê, sentisse qtie esta Casa é 
uma luz que representa alguma esperança no anseio de milhões de desgraça~ 
dos que sofrem e passam fome. Mas não! Aí esta a Casa vazia: vilzia no co~ 
meço do ano Legislativo, vazia -hoje, ·mais -vazia-~úTiaii:hã. A imprensa não no~ 
ticiará nada amanhã e não pode ser diferente. 

Senador Luiz Cal vacante, eu não voltarei ao Seando. 

O Sr. Luiz Ca~·alcante - Permite V. Ex'- um aparte?_ 

O SR. AGENOR MARIA - Com o maior prazer. 

O Sr. Luiz Cm•alcante- Gostaria que V. Ex~ permitisse inserir no dis~ 
curso de V. Ex• na íntegra, a notícia que colhi no O Estado de S. Paulo, do dia 
5 deste mês, a qual já me referi. Diz literalmente o jornal: 

''As contas externas da e_cono_rnia_ bras_ileira estão apresentando 
rápida deterioração, segundo levantamento preliminar feito pelo 
Centro de Estudos Monetários e de Economia Inte:rnaciçmal_da 
Fundação Getúlio V.argas. Por esse estudo, a dívida externa global 
do Brasil chegará·no final do ano a_ USS 72,5 bilhões, itão conside
rando os USS 9 bilhões de dívida externa de curto prazo." 

E mais adiante: 

"O coeficiente de vulnerabilidade passa de 32 em !979 para 62, 
identificando justamente o processo de agravamento do setor ex ter~ 
no." 

Muito obrigado. 

O SR. AGENOR MARIA- O exemplo da assertiva desse documento, 
Senador Luiz Cavalcante, ê que somos um País, independentemente de ser~ 
mos o que mais deve, pagamos a taxa de riscos mais alta. 

Enquanto a Argentina paga uma taxa de juros de 1,3%, a nossa taxa de 
risco passa de 2%, numa demonstração realmente da vulnerabilidade do nos~ 
so endividamento externo. 

O Senador Alberto Silva, há dois anos, se muito, fez aqui um pronuncia~ 
menta a respe'ito do potencial energético que temos no Nordeste. No nosso 
Nordeste, no RiO Gfande do N arte, Cearâ, Piauí, temos milhões de toneladas 
de marmeleiro que pode ser transformado em combustível, em petróleo por
que é álcool, é diesel. 

O Sr. Alberto Silva - Exatamente. 

O SR. AGENOR MARIA • Mas não. Estamos importando mais pe· 
tróleo, aumentando mais o noss_o endividamento. Jâ agora, a situação-ê eSta: 
se quisermos exportar açúcar-este ano, teremoS-de exportai' pelo preço mais 
baixo que eles possam pagar. No meu Nordeste, no ano passado, quase 50% 
dos incentivos fiscais que fófãm para lá, foram desviados para uma multina
cional do Maranhão, a ALCOA, uma multinacional que vai explorar o nosso 
alumínio ... 

O Sr. Alberto SUva - EXatamente. 

O SR. AGENOR MARIA - E interessante, Srs. Senadores, é que so· 
mos talvez um dos únicos países do mundo ainda com reservas de alumínio. 
Mas demos à A L COA o direito de explorar o nosso alumínio. O Brasil apare
ce tão~somente, a União, como um sócio de fachada, nós temos apenas l% na 
exploração do nosso alumínio. Pasmem V. Ex.'s, o caboclo, lá do Maranhão, 
paga a energia, hoje, duas vezes mais cara do que pagará a ALCOA. 

Estamos fazendo Tucuruí as nossas custas, pagando juros altos, vamos 
pegar aquilo que a natureza nos deu, que é o alumínio, vamos dar de presente 
a eles e ainda vamos subsidiar a energia para eles explorarem aquilo que é 
nosso. Es-ta é a realidade deste País. Quando a Oposição fala, o Presidente Fi
gueiredo diz que somos demagogos. Sua Excelência vai ver o que é ser dema
gogo. 

Tenho a impressão, Sr. Presidente, Srs. Senadores de que, onde houver 
uma urna livre neste País, o Governo vai perder a eleição. Só o Governo per~ 
dendo a eleição, poderá haver algum ânimo, alguma esperança, algum resquí~ 
cio de perspectiva de esperança neste País. 

Vou concluir, mas concluo dizendo o seguinte: Senador Alberto Silva, 
ou o Governo modifica esse modelo econôrilico e tributário, concentrador de 
renda, elitista que tanto mal estâ fazendo aos brasileiros, ou eu não sei, since
ramente, para onde vamos nos arrastar. 

Concluo, pedindo mais uma vez a Deus, na sua bem-aventurança, para 
iluminar o Governo, responsável número um por essa realidade, para ver se 
nós podemos, nós que somos um Pais de um povo maravilhoso, porque o que 
o nosso pobre quer é, apenas, ter o direito de ser pobre, porque ele não tem 
mais esse direiio; hoje o assalariado de salário mínimo não é mais pobre, é 
miserável. .. 

O Sr. Albreto Silva - Para ele partir para a marginalidade basta um pas~ 
so, apenas. 

OSR. AGENOR MARIA- O Senador Alberto Silva tem tocla a razão 
quando diz que ele está a um passo da marginalidade. O rapaz que hoje pela 
manEã esteve tfo meu gabinete, explicotf que há quatro meses procura um tra
balho, seja ele qual for, tocou-me profundamente o coração- atendo a uma 
média de 5, 6 pessoas por dia que querem -ir embora para o Nordeste, e me pe
dem passagem. Mas, pelo amor de Deus, se a pessoa aqui no Sudeste não tem 
emprego, ela vai ter emprego no Nordeste? 

Esse d_esemprego que está aí retrata, com fidelidade absoluta, o erro do 
modelo tributário e do modelo económico imposto à Nação. 

Concluo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pedindo a Deus que, na sua 
bem~aventurança, ilumine o Governo no sentido de mudar esse modelo antes 
que o modelo mude _o Governo. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

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

A realização do III Encontro do Programa Nacional de Voluntariado
PRO NA V·LBA, nos dias 27, 28 e 29 de abril de 1982, na cidade do Rio de Ja
neiro, demonstrou o excepcional alcance e a vitalidade desse movimento sem 
paralelo na história da assistência social em nosso País. 

A opinião pública já está começando a c;:Ompreender e acompanhar o ex
traordinário alcance, importância intrínseca e solidez desse programa que, 
desde o seu lançamento em agosto de 1979, vem mobilizando a consciência 
nacional, levando~a a apoiar a LBA, no concernente à consecução dos seus 
objetivos básicos. 

A totalidade dos Estados e Territórios se fez preserite, atnivéS-das Coar~ 
denações do PRONAV·LBA, obtendo·se a participação das Primeiras· 
oa:mas, Superintendentes da LBA e Técnicos, representando essas Un)dades 
da Federação no referido_ III Encontro, que foi presidido pela Senhora Dulce 
Figueiredo, Presidente de Honra âo PRONAV-LBA. 

A avaliação e análise das ações e resultados da atuação da LBA, através 
d-esse programa especial, decorridos quase três anos de sua implantação, de
monstraram os excelentes resultados obtidos no tocante à ampliação e inte
riOrização dos Seiviçõs de Assistência SOcial, prestados à população carente. 

_Q PRQNAV~LBA vem adquirindo proporções de uma decisiva contri~ 
buição para o desenvolvimento social, que ê uma das metas prioritârías do 
Presidente João Baptista de FigUeiredo. 

Sua exeqiibilidade se explica, sobretudo, pelo engajamento voluntário 
dos Governos da União, dos Estados, dos Territórios e_ dos Municípios. 

À soma, ou aglutinação dos esforços e recursos dessas órbitas governa~ 
mentais e administrativas. se deve acrescentar a entusiástica participação do 
empresariado e da comunidade em geral, cujas contribuições crescem, à me~ 
di da que os múltiplos programas e projetas da LBA se desenvolvem no terri~ 
tório nacional. 

Pelas suas dimensões e resultados a curto prazo, destacam-se, na exe
cução da política social implementada pela LBA, os projetas relativos à cons
trução, manutenÇão e disseminação das Creches~Casulo, além dos que se con~ 
substanciam na Coinplementação Alimentar, os quais também adquiriram 
proporções excepcionais. 

Um dos mais in1p0ftantes resultados concretos do III Encontro do 
PRO NA V ~LBA, foi o solene compromisso assumido, no sentido de ser agili~ 
zada e concretizada, em todas as Unidades da Federação, a Campanha Na~ 
ciortal de Creches, conforme Protocolo de Intenções, assinado em dez de de
zembro passado, pela Senhora Dulce Figueiredo. Presidente de Honra do 
PRONAV~LBA, pelo Ministro Jair Soares, da Previdência e Assistência So~ 
cial, pelo Ministro Ernane Galvêas, da Fazenda, pelo Presidente do Banco do 
Brasil, Doutor Oswaldo Collin, pelo Presidente da Caíxa Econômica Federal, 
Dr. Theóphilo de Azevedo Santos e pela Presidente da LBA, Léa Leal. 

No decorrer do III Encontro, .independentemente das exposições e deba~ 
t~ _le_vados a efeito sobre:_ a problemática da assjstência social, as Senhoras 
Dulce Figueiredo, Léa Leal e Ray Fahrat formularam pronunciamentos rele~ 
vantes e oportunos, cuJa trari.scrição solicito neste momento, incorporando~ 
os ao texto desta minha breve comunicação. 

São três depoimentos dignos de análise e meditação, pelos quais pode~ 
mos avaliar o panorama atual dos esforços e iniciativas da LBA. visando ao 
amparo das populações carentes1 através do _atendimento básico de suas ne~ 
cessidades, principalmente no que se relaciona com a erradicação do_s_fatores 
da marginalização s_ocial, à prestação de assistência integral às famílias e 
crianças desassistidas e aos socorros prestados às populações atingidas pelas 
calamidades climáticas: (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

PRONUNCIAMENTO DA SENHORA DULCE FIGUEIREDO 
PRESIDENTE DE HONRA DO PRONA V /LBA 

ABERTURA DO III ENCONTRO NACIONAL DO PRO NA V /LBA 

Rio de JaneirofRJ 
27 de abril de 1982 

~com grande satisfação e juStificado orgulho que aqui estou para_ abrir o 
nosso III Encontro do PRO NA V /LBA. Encontro extremamente proveitoso 
e feliz que reúne, nesta minha cidade natal do Rio de Ja-iieiro"; todas as senho
ras de governadores dos Estados e Territórios com Os altos dirigentes-da Le-
gião Brasileira de Assistência. · · 

A história do PRONA V /LBA - creio opór!í.uio dizer neste momento 
- não é tão curta quanto curtos são os seus três anos de vida oficíalizada. 
Minha amiga Léa Leal, com seu espírito sempre voltado para os problemas 
sociais de nossa terra e de nossa gente, muito tempo antes .de ocupar a Presi
dência da LBA, já vjnha me falando do s_eu sonho. 

O sonho de um grande Programa de Voluntariado_ que unisse o trabalho 
de todas as senhoras de governantes e governados, de empresários e técnicos 
da área social, enfim, de grande faixa da nossa população, num mesmo deno
minador comum de integração social. 

E foi este sonho de Léa que agora vemos concretizado na filosofia do 
PRONAV. 

A mão de Deus -julgo eu - ou os desígnios do df.stino, colocaram na 
Presidência da Legião BraSileira de Assistência a peSSoa i-ealmeilte ceita. A 
pessoa que iria mobilizar a comunidade brasileira, atraVéS de suas campanhas 
de conscientização das mentes e sensibilização dos corações. 

Assim é cftie todas nós, com o apoio dos Governos Federal e estaduais, 
com a participação da geri te boa e responsável de nosso pafs, pudemos levar à 
frente- cada uma nas suas respectivas esfei'as de ação- este belíssimo P-ro
grama Nacional do Voluntariado, o PRONAV, cuja sigla já se tornou símbo-
lo de solidariedade, fraternidade e amor ao próximo. -

Pela dedicação e desprendirnentq com que cada uma das nossas coorde
nadoras realiza seu trabalho assistencial em prol da família cai-ente, da 
crianÇa desnutrida e do menor abandonado, quero reiterar o meu eterno re
conhecimento. 

E é este reconhecimento, junto à minha admiração, :que aêsejo ddxar
lhes nesta hora. Reconhecimento também maior à equipe dinâmica -e eficiente 
do CONA V que, so_b o comando de minha amiga Heloísa Pinto, vem condu-
zindo e co·ordenando este magiiífico programa: --

Finalmente, quero estender o meu agradecimento a todoS -os- d6riúU.s co
laboradores que, por este imenso Brasil, muito têm ajudado e confiado na 
força do trabalho voluntário, acionado- pC-la CffA: -

São esses colaboradores desinteressados, alguns dOs quafs hoje con-deco
rados com a Medalha do Mérito LegionáiíO-,-qU.e iiOS-inotíVanl e-nos aporifam 
a correção de nosso caminho e a justiça dos nossos objetivOs. 

Com a irradiação do trabalho e do exemplo que semeianl, num futuro 
não mais tão distante, nenhum de nossoS irmãozin-hos nienos· fiVoi-Cciér.Os fi
cará sem receber ajuda. 

Comigo fica, também, a certeza· de que o Brasil futuro lhes dirã o mesmo 
que eu lhes digo hoje: - - -

Muito obrigada. 

PRONUNCIAMENTO DA SENHORA Lf.:A LEÃL 
PRESIDENTE DA LBA 

ABERTURA DO III ENCONTRONACIONAL DO PRONAV/LBA E 
CONCESSÃO DE MEDALHAS DO Mll:R!TO LEGIONÁRIO 

Rio de JaneirofRJ 
27 de abril de 1982 

Neste momento em que me cabe a honra de dirigir uma afetuosa sau
dação às Senhorass Coordenadoras do PRONA V jLBA, esposã-s dos Gover
nadores dos Estados e Tettitórios brasileiros, não poderia eu deixar de trans
mitir à nossa Presidente de Honra do Programa Nacional do Voluntariado da 
LBA, Dona Dulce Figueiredo, .os agradecimentos muito sinceros da Direção 
Nacional do PRO NA V /LBA pela sua prestigiosa presença neste nossa III 
Encontro. 

Para nós que, de longa data, conhecemos a sensibilidade de __ nossa 
Prmeira-Dama para com os menos favorecidos, __ especialmente pa~a -~om_ as 
crianças e mães carentes, não nos surpreende estã prova que Dona Dulcé faz 
questão de demonstrar de seu grande apreço e de seu valioso apoio ao traba
lho que todas nós, aqui reunidas e de mãos dadas, realizamos desde o lança
mento do PRONA V /LBA, em agosto de 79. 

Todas as vezes que falo soóre ele ou procuro defini-lo, tenho a noção do 
exato Valor do que estamos, historicariiente, procurando construir nestes qua
se 3 anos. 

Permitam-me explicar o que penso e sinto. 
Uma nova e mais realista concepoção da História nos ensina que os 

grandes momentos e movimentos, os grandes passos e conquistas da Civili
zação, através dos tempos, se devem basicanlente às ações coletivas, à união e 
solidariedade dos homeris- na bUsca de objetlvõs comuns. 

Os mitos, os vultos célebres e carismáticos, oS heróis verdadeiros devem 
continuar~ ser re~~ren~i~dos pelo~ exemplos qt.i~?-l~garam às gerações poste
riores. Mas é imprescindível entender-Se que a Contribuição históriCa desses 
líderes só se tornou possível graças ao apoio do povo, graças ao endosso das 

·comunidades às idéias e ideais que eleS representaram e defenderam. 
1Em sua atualid~de cada vez ~ais perigosa e be~i~osa, nosso frágil mundo 

de hoje é a maior prova da essenciafidade dos acordos e alianças, da impor
tâncía da solidariedade que deve existir entre nações, entre instíruiÇões e éritre 
pessoas. - -

Não se pode lutar nem se consegue vencer sozinho. 
A luta tem de traduzir ansdos coletivos e o triunfo serã sempre de todos 

os que se dedicam às causas nobres que constroem e melhoram a humanida
de. 

Essa tem sido a lição da História, em todas as épocas e lugares. 
E é, taril.bém, o ensinamentO que julgo aplicar-se muito bem ao que esta

mos fazendo no Programa Nacional do Voluntariado da LBA. 
A união, a solidariedade, o pacto comunitário ·e voluntário têm sído a 

base de nosso Programa. 
Nos constantes diálogos que venho mantendo com as companheiras vo

luntárias de todo o Brasil, tenho relembrado a gênese do PRONAV. E acres
cento sempre uma confissão, que hoje quero tornar pública, mais uma vez. 

Quando, em Brasília, Oo Encontro que, pela primeira vez neste País, reu
niu todas as Primehas-Damas Estaduais e TetrítofhiÍS, tive a-opo-rtunidade de 
lançar a semente do PRO NA V fLBA, procurei defini-lo como uma futurosa 
obfà de-SãfVaçãosocial pir-a 40 mil~-9es de brãsileiros carentes. Naquela épo
ca, confesso-lhes que havia em mim muito mais desejo que convicÇão, muito 
mais esperança que certeZa. 

Hoje, porém-, andando por este imenso Brasil, reunindo-me em encon
tros avaliativos, nas capitais dos estado~. com as_volun-Ufrias d6n9sso PRO
NA V, tenho ouvido relatos comoventes, éxernpios extraordinários d6 ações 
sociais. PartiCipo e-- -por que não díier - apreTldO baStarite crini as desco
bertas e experiênCias das senhoras coordenadoras estaduais, coordenadoras 
municipais e inú~graittes doS N-úCleOs e Grupos de Voluntariado. 

Fico entusiasmada com o dinamismo e a inveritiva das voluntãrias no de
senvolvimento das campan-has regionã.k e naciotlais. Comprovo a eficãcia e 
os_ re~ultados do~ programas regulares da LBA quando apoiados e conduzi
dos pelo PRONAV. E sinto a enorme alegria de constatarai_negável e cres-
cente penetração do Programa. -

Progra.ma que se deseilvolyeu pela persistência e dedicação de mulheres 
que jamaiS hesitaram eni sua opÇão de Vida e tiverarri a ·coragem da resposta, 
o·sentido da missão e a doação espontânea de si mesmaS para o bem-estar da 
comunidade brasileira. 

Fácil teria sido para todas manterem-se na atitude privilegiada dos ino
centes e_ omissos, iludindo-se c:'?m a cómoda certeza de que não conseguirão 
- e nem tentarão -:- melho_n~t.r um m_unQo onde persistem injustiças de todas 
as espécies:- --- o~-- - •

7
- - ~ -

-Mais fãcil e cômodo _seria ainda justificarem-Se -cOrri -â úai1Sitodedade 
das posições que ocupam ou apagarem-se no sossegado anonimato de tarefas 
subalternas, ignorando, fingindo não ver as desigualdades sociais que tanto 
inquietam nossos principais governantes. 

Mas as minhas companheiras- de trabalho não fizeram essa escolha. 
Optaram pelo sacrifíciO da ação combativa _e cor1strutiva; preferiram a 

trincheira do trabalho humanitádó esocial. 
De tal forma e de tal monta é a presença do PRONA V /LBA no contexto 

bfasileiro que, com todo o conhecimento e experiência da minha profissão de 
assistente social, eu mesma me surpreendo com a fé e determinação, com a 
coragem e as realizações do voluntariado da LBA. 

E a surpresa é tão grande, diante de tudo que ouço, vejo e comprovo, 
que. sem falsa m()déstia, posso dizer, co_mo lallçadorado Programa, que ele é 
um rrrovimento ú_nico em toda a H_istórfã_~a assistênc~a social em nosso país. 

Jamais houve algo com a -solidez e ã dimensão do PRONAV jLBA. 
Sua sigla atuante, levada por 60 mil voluntáríOS- e- 4 míl Núcleos e Gru

pos de Voluntariado, está hoje Presente erÍ11.306 MunicíPios de todos os Es
tados e Territórios brasileiros. 

E, o que é igualmente marcante, sua presença e seus resultados (7 mi
lhões de atendim_entos em 2 anos e meio) demonstram, também pela primeira 
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vez no Brasil, o que é capaz de fazer o voluntariado técnico, a integração ori
ginal e perfeita entre Comunidade c Governo~ ~ntre trabalho técnico e açã_o 
voluntária. 

Essa é a lição que devemos extrair do PRO NA V /LBA. 
A lição-exemplo da vontade e da liderança_ de nossas coordenadorass es

taduais aliada à base técnica fornecida pela CONA V, a Coordenado ria Na-
cional do Programa no âmbito da LBA. _ _ __ 

Eu estaria fingindo se lhes dissesse, agora, que não me. sinto orgulhosa; 
orgulhosa do que foi feito e das pessoas que o fizeram. 

Por isso, ouso mesmo afirmar- que, se o Presidente João Figueiredo, sem
pre sensível aos problemas sociais do País, quiser algum dia fazer um balanço 
das grandes realizações de seu governo, não deverá esquecer a obra do nosso 
voluntariado que, a par dos resultados obtidos, tem dado uma valiosa contri
buição a àssistêricia sociãl em nossa terra. E essa contribuição se resume na 
integração e interiorização do trabalho social, técnico e solidário, junto à po
pulação carente. 

Trabalho árduo, mas perseverante e construtivo, realizado em equipe 
mesmo, com todas as Primeiras Damas-Estaduais_~ Municipais, atuando sob 
a Presidência de Honra da Primeira-Dama do Brã.sil, Don~ Dulce Figueire
do, e com o apoio permanente de uma Instituição como aLBA, que por lei e 
tradição de 40 anos, tem a missão de coordenar e executar a política de assis
tência social do Governo. 

Assim tem sido e jamaiS deixará de ser o PRONA V /LBA. 
Por isso, estou orgulhosa e grata. 
E neste dia, de orgulho e contentamento, é justo ~oportuno saudar al

guns amigos da LBA, também voluntários da ação social que desenvolvemos. 
Amigos que nunca nos faltaram e que, em suas diferentes atividades, traba
lharam silenciosamente por nós e ofereceram suas mãos e sua ajuda solidária 
à obra que estamos procurando construir. 

A estes amigos, que coinpartilham conosco seu tef!IpO e seu esforço, a 
LBA quer reconhecer publicamente a dedíc<i.ção e a generosidade, honrando
se em agracif·los com a Medalha do Mérito Legionário. 

E, como hoje é a hora_ e a vez do_voluntaria.Qo,_peçplicença para mencio
nar, na forma de um agradecimento especial, que, entre estes inestimáveis 
amigos e colaboradores homenageados, encontra-se a minha querida amiga 
Ray Farhat, que viveu conosco os primeiroS e combativos rhomentos do 
PRONAV /LBA, dando-nos, como Coordenadora Nacional do Programa, 
sua inte_ligência, fibra e sensibilidade. 

Ã Ray Farhat, aos demais agraciados e às Sen_ho~as Çoorderiadoras do 
PRONA V JLBA, que, apesar da transitoriedadse dos cafgos, estou certa de 
que continuarão sempre juntas de nós, a todos, enfim, o melhor, o mais since
ro e profundo muito obrigado da Direção Naciona) do PRONAV e de toda a 
LBA. 

E que fique, neste momentO, a certeza final de que foi com a solidarieda
de de vocês_que a LBA e seu voluntariado cresceram e se_ tornaram duas reali
dades sociiís irreversíveis. 

E que será, também, com a permanência" ctess·a solidariedade que cresce-
remos e faremos ainda muito mais por nossa Pátria. 

Esta é a nossa maneira de ser e de crer em nosso País e em nossa gente. 
E é também a lição que queremos deixar 3.os que vierem depois de nós. 
Mais uma vez, muito obrigada. 

PRONUNCIAMENTO DA SENHORA RAY FARHAT 

ABERTURA DO III ENCONTRO NACIONAL 00 PRO NA V /LBA 

Rio de JaneirojRJ 
27 de abril de 1982 

Excelentíssímas Senhoras e queridas amigas 
Dulce Figueiredo, Presidente de Honra do l'RONAV fLBA, e Lêa Leal, 
Presidente da Legião Brasileira de Assistência 

Minhas amigas da LBA e do PRONA V 
Senhores e senhoras agraciados com a Ordem do Mérito Legionário 
Minhas senhoras, meus senhores 

Manda o protocolo que algum agraciad_o em cerimônias Como esta tome 
a palavra para agradecer a distinção recebida. 

Por maís que eu não goste de falar em público, não podia 4eixar de aten
der a designação dos meus companheiros, para falar em seu nome. 

f: que eu venho desde o início do movimento do PRO NA V jLBA. 
Acompanhei o cuidado desvelado e a ___ a_ção estimul~dora dessa nos..sa_ 

grande dama, a Senhora Dulce Maria de CaStro Figueiredo, Presidente de 
Honra do PRONA V /LBA e esposa do nosso Legionário número I, o Presi
dente João Figueiredo. 

Vi como ela se interessa pela dura sorte das pessoas carentes. Acompa
nhei e participei com ela das amargllras _de todos nós: algumas vezes com as 
enchentes; outras com as secas; tantas- vezes com os tristes paradoxos de nos
sa sociedade, corno seja a penúria no meio de tanta fartura. 

Todas as vezes que nos reunimos, Dulce Figueiredo está conosco; quan
do não em pessoa, devido aos inúmeros compromissos e deveres de Primeira 
Dama, sempre presente em espírito. 

Sempre procurando saber como íamos fazendo as coisas, como conse
guíamos superar as dificuldades; sempre pronta a nos ajudar, com·a graça de 
sua pi"esença e o prestígio de sua pessoa. 

Acompanhei, também, o trabalho dessa nossa outra irmãzinha, a minha 
irmã de coração, Léa Leal. 

Como os pássaros, começa cedo o trabalho; como os rochedos, transmi
te segurança às suas colaboradoras; Léa é líder incansável e a dirigente exem
plar. 

Para todos nós do PRO NA V /LBA, Léa é a suave locomotiva, que nos 
impulsiona e conduz. 

Mas, para milhões de brasíleiros carentes, Léa Leal é o símbolo vivo do 
cuidado, da preocupação, da dedicação sem tréguas nem descanso, à cruzada 
de todos os dias, que consiste em alimentar os que têm fome; vestir os nus; 
dar de beber a quem tem sede; agasalhar os que têm frio; curar os enfermos; 
vi"sitar os solitários; socorrer e amar, -enfim, tOdos aqueles que têm fome de 
justiÇ·a e sede de amor como as criancinhas, os velhos e as mães. 

Com essas duas figuras· magníficas e exemplares não se pode falar em im
pedimentos ou dificuldades. 

Basta seguir-lhes o exemplo, como fazemos tantas legionárias e volun
tárias. 

Por isso, as medalhas que hoje recebemos não são um prêmio, por mais 
mérito que possam ter todos os ág-raciados. 

Sâo um compromisso. Compromisso de servir; de continuar; de perseve-
rar. 

ComprOmisso de aumentar nosso esforço- em prol de todos os pobres do 
Brusil. · 

Comj;rorftisso· de não desfalecer. De oiganízar nossas forças, as nobres 
tegiões de voluntárias qué animam o serviÇo dos pobres e dão vida ao nos.so 
movi"mento. 

Estas comendas são também um ato de penhor. Penhor do juramento 
que renovamos todas, neste dia tão bonito e solene: de continuar a congregar 
voluntárias por todo o Brasil, para que não faltem obreiros na seara do Nos
so Senhor. 

Assim nos ajude Deus. 
Mas,_ antes de tudo, e acima de tudo, se há alguém que as merece, estas 

comendas deveriam ornamentar o peito de nossas duas e queridas amigas, 
Dulce Figueiredo e Léa Leal, corno testemunho do apreço e da admiração de 
tcidas nós, voluntárias e legionáriaS. 

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Cunha Lima. 

O SR. CUNHA LIMA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te. Srs. Senaâores: 

Segundo a clássica definição da Organização Mundial da Saúde, .. a saú
de é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a 
ausência de enfermidade ou doença". Esta seria a saúde desejável, o ideal sa
nitário mundial. Mas, há, também, a saúde possível. 

Enúetan~to já hoUve conce"pção mais romântica do que essa. Para Jean 
Jacques Rousseau, os males de que a sociedade ocidental padece resultam da 
desarmonia do homem com a naturçza. Também Freud aceitou o mito de um 
precursor do homem moderno que estava isento das neuroses, porque esse 
selvagem imaginário nãO iriibia seus impulsos biológicos, mas praticava livre-
mente o sexo. --

De qualquer modo, uma definiÇão de saúde que se ponha ausência de 
perturbações manifestas é completamente negativa, mesmo que semelhante 
concepção chame a atenção-para a não existência de uma clara ruptura entre 
a presença e a ausência de enfermidade. - -

Outra concepção de saúde se centraliza na acumulação de resistência, no 
organismo, contra o petigb potencial da doença, apelando~se para as medidas 
preventivas, corno a vacinação e um comportamento higiênico destinado a 
evitar as infecções e infestações. _ 

Aquelas concepções idealistas encontram maior obstáculo no campo da 
saúde mental, onde não é fácil definir o que seja uauto-realização", enquanto 
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critério"S rnais·prátiCOs-é objetivos, centr3.dos no crescímento, no deleite e na 
criatividade, podem resultar mais positivos. 

Por o_utro lado a simples ausência de enfermidade não implica, necessa
riamente, em bem-estar psicossomâtico e nem a chamada vida deleitosa ob
têm fácil realização, pOis a insat1STiçâ6" é uma cai-ácteríStica' hum'ana. 

De qualquer modo, o assunto assume interesse Oem· nüiio"r quando, em 
lugar da preocupação com o "paciente" individuaüzado, atenta-se à sanidade 
coletiva, tomando-se como cliente do médico a COmunidade. ~ 

Este é que é o verdadeiro J)acle"nfe dos sanitaristas, quandO- 3. saúde 
pública deixa de ser uma especialidade exclusiva-rilerite inédica, para ãfirmar
se em função do bem-estar coletivo. 

Sabe-se que a capacidade de resistênciã' de" umi.comU.riidide.às epide
mias -contagiosas não se define nem cOmo a ·soma, riem coino a _rij_édia das 
imunidades individuais: o graU de resistência dos dfveiSos grupOs etáríos, ou 
a maior ou menor densidade populaCional, apresentam-se como Jãto_res cru
ciais, quando se pretende abordar o problema da imunidade coletiva. 

Hoje, muitos psiquiatras consideram as enfermidades mentais como pa
tologia de toda a fal!lília e não de UJll membro seu inais atacada, que serve, 
apenas, de amostragem à observação psiquiátrica." 

Não se pOde negar;·em·=c-ertoS casos, na vida dOS povos, a eXIstênCia de 
uma .. patologia soci"al", como na inquisição medieval ou na Alemanha nazis
ta, ou no ~~gullagh" russo, onde íntclectuais são in"teiriã:dos em hospícios por 
discordarem do regime. Quando há uma patologia coletrvã~-6~duVfdoso crer
se na sanidade individual. 

O certo é que, no mundo ocidintal, os médicOS dão mais importância aos 
problemas sanitários dos indivíduos do que à sanidade social, havendo casos 
em que, pelos recursos mais sofisficãdos, se iffipedC qüe o ineSmo se· aparte se
renamente do mundo, parecendo destinado a morrer entubado por todos os 
orificios e artétiils: · · --

Contrariamente, os índios nivajCúi, dos Estados UnidOS;· preocUpam-se 
mais com a"saúcte âo grupo familiar. 

Hoje a humanidade se preocupa, também, com a saúde da totalidade do 
sistema ecofógico da Terra, que diz respeito ao potencial de sobrevivência hu
mana. Pensa-se na catástrofe de uma guerra nuclear com mais seriedade do 
que na erradicação de uma doença individual, entendendo-se que o bem-estar 
futuro depende mais da atividade deliberada da sociedade no_ sentido de 
salvaguarda-se e continuar acul)lulando formas ordenadas de energia e infor
mação que lhes permitam uma possível perenidade. 

Todas essas concepções, no entanto, não nos _conseguem distrãir da_reali
dade fática, ou seja, do estado sanitário da população revelado não por um 
hipotético bem-estar, senão pelas estatísticas nosológicas, dados objetiVos 
sobre o número de doentes, de óbitos, de moléstias que at1rigem a comunida
de. 

Recentemente, falando na Escola Superior de Guerra, o Ministro Waldir 
Arcoverde, da Saúde, ofereceu alguns dados, que, resumidos a meia dúzía de 
informes, apresentam um quadro desolidoi da situaÇão sanitária do País. As
sim é que temos, numa população de cerca de cento e vinte niilhões de habi
tantes, nada menos_de trinta e seis milhões ·de pessoas sofrendo de desnu
trição crônica; sete milhões de brasileiros sofrem d·e esquistossomose; sessen
ta por cento da população padece de variados tipos de verminose; registrá.m
se, anualmente, cento e sessenta mil casos de malária e morrem cem crianças 
de cada mil que nascetn.· 

Se a maioria dos verminóticos constitui-se de subnutridos, coritandO-se 
apenas os primeiros teríamos mais de setenta milhões de doentes, qüe se ele
vam a oitenta milhões, considerado o imenso cortejO âas outras doenças que 
atacam a população brasileira. 

E qual o Orçamento do M-inistério da Saúde para enfrentar esse proble
ma, o País transformado num vasto hospital ou num imenso Pátio dos Mila
gres? Não chega a três por cento do Orçamento Geral da União a verba destiR 
nada à saúde. E se a situação não é ainda mais desoladora, deve-se ão fatO. de 
que, por uma dessas distorções que somente ocori-em no Brasil, quem faz me
dicina curativa no País não ê o Ministério da Saúde, mas ·o da PreVidência So-
cial. · 

Enquanto isso, o povo faz sua medicina de pés descalços; reCoriendO aos 
curandeiros, às meizinhas, às garrafadas, na maioria das Vezes s·em acidentes 
graves. pois a tradição·coriserVa a experiênCia dos r)agés. ., 

Cresce o número de adeptos da homeopatia e da flora medicinal no País, 
justamente porqUe ilinguê-in süporta mais oS j)teÇoS' doS~I-effiédios; imqUanto 
nem os médicos formu]am mais, nerri nas drogãrias, se encontra niais_ um 8i-al 
para o preparo das receitas. 

As fÕihas, ás raí_zes, as cocç·Õ~s,_as -~duras anj~ais- como :a da_capi
vara, por exemplo- vão c0n1p0nd0Uma ampla fa.rmacopéia e pode-se asse
verar __ que a curva de letalidade não aumenta especialmente nas regiões do 
País onde_ não_ há médicos nem farmácias. 

Mas não dispoffios de dados~ estatístiCOs s.Úfié:.ienies. para saber a pro
porção de doentes tratados pela homeopatia, num País em que a publicidade 
dos remédios produzidos pelas multinacionais é a mais descarada possível e, 
em muitOs casoS~ sai- ~ais Cãi-a a embalagem so.fistícãda do- que o remédio 
propriamente dito. 

Ao utilizarmos os dados estatísticos oferecidos pelo MiniStério da Sã.úde, 
gostaríamos de ter, feita por Sua Excelêllcia, uma análise detalhada da insufi
ciência de recursos para a defesa da saúde pública neste País, por meio de 
uma medicina verdadeiramente cornunitáría. 

Ou os Ministros _daquela p-ã.sta lUtam, acirradamente, para a melhoria 
das dotações orçamentárias, ou tende a piorar o triste panorama da saúde 
pública no País. 

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

O SR. PRESIDENTE {itaiTlar Franco)- r-ião há mais oradores inscri
ú)S. 

Nada mais haverido que tr~tar, vou encerrar a presente s~ssão, designan
do para a sessão _ord_inãria de amanflã, a seguiilte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei d_a_ Câmara n~' I, de 1982 (n9 
5.495/8 I, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que autoriza a criação de MunicíPios no TerritóriO Federal de Roraima e 
dá outra? providências, tendo 

PARECERES, sob n's 98 a 101, de !982, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, favoráVel, com voto vencido do Senador 

Dirceu Cardoso;_ e 
-de Municípios, de Assunto__s _ _Regionais e de Finanças,· favoráveis. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão âe Economia corno conclusão de seu Parecer n9 12, de 
1981 ), que autoriza a Prefeiturã MuriicíPai.de Potirt:ndaba (SP)" a elevar em 
CrS 6.017.802,61 (se"is mílhões, deZessete mil, oitocentos e dois cruzeirOs e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo. 

PARECERES, sob n's !3 e 14, de 1981, das Comissões: 
~; .. :de Constituiçãõ- e JusiiçQ,-p~eia. ·coOSlltuciOcnaTrdade e juridicidade; e 

-de M_l}'}i~(f!_{os,_ ~avor~~~l. 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 75, de 1982, do Senador 
Dirceu Cardoso, solicitando o exame da Coniissão de Finanças.) 

3 

Votação, em turno único, do Prõ]eto de ResolUção n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de EconOmia como cóncluSãO de seu Parecer n"' I 5, de 
1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Altefosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 {trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consOlidada, tendo 

"PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
---- de ConstitUição e JUstiça, pela conStitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

4 

Votação, em turno_ úniCo; do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre
sentado. pela Comissão de Economia como -conclusão de seu Parecer n9 18, de 
1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
ek:var em Cr$ 2. 718.448,24 (dois milhões, setecentos e_dezoito mil, quatrocen
tos e. quarenta e oito Cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de_ MunicípiOs.-- favor_âvel. 

5 

Votação! em tur_no ún!co, do ProJeto de "Resolução n9 18, de 1981 (apre
sentad~ _peia Co~i~sã~ de_Economiit ~O~Q ~()IIClu~_ã_o de seu Parecer n9 66,de 
1981), que autoriza a· Prefeitura MuniciPal de Senhora de Oliveira (MG) a 
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elevar em Cr$ 2l.l71.l50,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e 
cento e cinqüenta cruzeirOS) õ ·montante de sua dívida- consOlidada, tendo 

PARECERES, sob nos 67 e 68, de 1981, das Comissões: 
~de COnStitUição e Justiça, pela ·constituciOrialidade e juridicidade; e 
- de Muni<:(pios. favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 243, de 1981 (apre
sentado pela Comissão-de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.382, 
de 1981 ), que autoriza o Governo do _Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$.2.505.952.900,00 (dois bilhões, quinhentos e cinco milhões, novecen
tos e cinqüenta e dois mil e novecentos cruzeiros) o montante de s_ua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob no 1.383, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolu_ção n9123,de 1981 (apre~ 
sentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de _1~e~ patecer n9 784, 
de 1981), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Cãmpo Florido (MG) a ele~ 
varem Cr$ 21.171_.150,00-(vinte e um milhõ_es, cento e setenla_e um mil,_e cen
to- e cinqüenta tn.izeiros) ·o- rrióntanté de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 785 e 786, de 1981 1 das Comissões: 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. faVorável. 

8 

Votação, em turnó -único, -do Projeto de Resolução n9 130, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Ec.onomia como conclusão de seu Parecer n9 850, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dracena (SP) a elevar em 
Ct$ 15.457.279,03 (quinze milhões, quatrocentos e cinqüenta.e sete mil, du
zentos e setenta e nove cruzeiros e três centavos) o montante de sua dívida 
co-nsolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 851 e 852, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e-Justiça, pela constitucionalidade e juridie'id;:,.de, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de tfunicfpios, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 l4J, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de .sc::u _parecer 1_19_ 883, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Altinópolis (SP) a elevar em 
Cr$ 11.282.510,68 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e~ 
dez cruzeiros e sessenta e oito centavos) o_mpntanté de sua dív!da consolida
da, tendo 

PARECERES, sob nos 884 e 885, de 1981, das Comissões; 
- de Constituição e JustiÇa. pela constitucfonalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores José Fragelli e Hugo Ramos; ·e 
- de Municípios. favorável. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto_de Resolução n'i' 193, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia cbino coucl!!são de seu Parecer n9 1.162, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caputira (MG) a elevar em 
Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cin
qüenta cruzeiros) o montante- de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.163 e 1.164, de 1981, das Comissões: 
-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitueiõ"nalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

11 

Votação, em primeiro turrfO, -do Projeto de Lei do Senado n9 13, de I 979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para o comerciáiío, -h-ãTõ-rma que especifica, tendo 

PARECERES, sob n's 8)1 a 814, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionlllidade e juridicidade; 
- de Legislação Social. favorável; 
~de Saúde, favorável; e 
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e Josê Fragelli. 
12 

Votação, em primeiro -turno, do ProJeto- de Lei do Senad.o n9 329, de 
1980, de autoria _do Se~ador Cunha Líma, que modifica dispoSitivo- da Cori~ 

solidaçào das Leis do Trabalho, para o fim de determiriar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n's 1.0~3 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- -de Constituição e JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislaç(!Q§ºcial, fav~rável; e 
- de Finanças, favorável. -

13 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria do Senador Luiz: Viana, que declara o Marechal-do~Ar 
Eduãrdo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob nos 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
_____ ~-de Constitu(çâ_õ-e Jl!s!{ça, p_e,l_a constitucionalidade, juri~i~idade e, no 
méritO, favorável, nos termós de s-Ubstitutivo que apresenta; e 

- de Educação e Cultura. favorável ao substitutivo da Comissão de 
Constftuição e Justiça. 

14 

Votação, em pririleiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali~ 
m_entos, _tendo 

PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, fri,vorável. 

15 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de 
f980, de autoria do Senad_or Nelspn Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n<:' 5.480, de tO de agosto de 1968. disciplinando o pagamento do 139 sa
IÍlrio devido aos trabalhadores avulsoS:. tendo 

PARECERES, sob n's 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
-de Constitúição e Justiça,_pela constituciOnalidade e juridicidade; 

- - de Legislação Social. favOrável; e 
- de Finanças, favorável. 

16 

Votação, em prime1rC)-turn-cÇdo Projefo de Lei do Senado n9 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n' 6. 718, de 12 de novembro -qe 1979, tendo . 

PÃREC{RES FAVORÁVEIS, sob nos 1.130 a 1.133, de 1981, das Co-
missões: 

-de ColútitUiçào e Justiça; 
- de Legislação Social; 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças, 

17 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~" 40, de 1981 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Belim (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 Justiçç,_pela constitucionalidade e juridicidade~_ e 

--de Municípios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento no 309(81, de autoria do Se

nador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.) 

18 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado ntJ 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Sen•iço Público Civil, contrário; e 
-de Economia, favorável, com as Emendas de n9s I e 2-CE, que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 35(82, do Senador 

GabrTel Herme_s, de _?diamento da discussão para reexame da ComissãO de 
Serviço- Público Civil.) -



Maiode\982 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira ll )479 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às /6 horas e 45_ minutos} 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR

REIRA NA SESSÀO DE0?-05-82 E QUE, ENTREGUE À REVI· 
SÀO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Como Líder, pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente e Srs. SenadOres: 

Os pacotes se sucedem e não há mais nenhum impacto diante do fato: 
Eles se sucedem numa demonstração eloqüente da inabilidade dos estrategis
tas políticos do GOverno. Sinceramente, eu nãO compreendo, não coricedo 
como o Governo, dispondo de urila informática e de uma maquinaria-aSSés
soral tão sofisticada, chegue a esse estágio de infantilismo. Não há outra-clas
sificação, é puro inf3ntilismo a sucessão, a numerosidade destes pacotC!s, a ·se
qüência, o atropelo -é um pacote atropelando o outro, um contraditando o 
outro, um seqüenciando, complementando e contradizendo o_ outro. 

Sinceramente, o estágio a que chegou o Governo é sinal de uma dele-rio
ração total, é sinal de pânico. S_ó pode ser pânico. E. como o besouro que se 
debate contra a vidraça na ânsia de escapar, de sair do sufoco, tal a inconse
qüência dos casuísmos, são tolos, são pueris, são verdadeiros feitiÇos contra o 
feiticeiro. São armadilhas que o Governo arma para si próprio, e cai nelas, se 
emaranha, se enreda e, depois, atônito~ tenta escapulir do tirri dr3mático o_u 
trágico que o aguarda, fim de todos os regiines autodiârios~ · 

Esta última emissão, esta últíffia lingada, pOis Sao- Verdadeiras Iingada:s 
de pacotes, no momento estão previstos 6, não se sabe aO certo; está reun!do 
o Supii!mo Conselho Político, podem vir 12, IS "n" embf-Ulhos dentro de um 
embrulho maior ou pacotào. 

Porém, desta contradição toda, deste tumulto, deste pânico, conclui-se 
uma coisa: o Gove_rno, nesta última lingada, confCssa que vai perder- a 
eleição. O que é de causar pânico ou -hilaridade. 

Q_ GoYerno confessa -que vai perder ·a eleição. Primeiro· confeSsa· que vai 
fazer eleição. Ótimo! Muito bem! Até aí uma confissão alvissareira. Confessa 
que vai respeitar o resultado. Ótimo, também! Urna confissão que nos chega 
a propósito,-também alvissareira. E confessa que perde a eleição. Tanto cori
fessa, que pretende aumentar o quororn de maioria absoluta para- do"i"s terços, 
a fim de ser modificada a Constituição. · 

Essa confissão é eloqüente:. Reconhece que-Perde a maioria absoluta no 
Congresso e apela para os dois terços. Acha que as Oposições não alcançarão 
dois terços, a ponto de retirar os casuísrnos que impingiu e ainda pretende im
pingir à Constítuiç_ã_o. 

Depois fala em voto distrital misto, provocando insegurança até nos seus 
quadros, provocando o pânico entre aque[es que lhe. são obedientes. 

Não sabe o PDS, o próprio Partido de apoio ao Governo, não sabe o que 
vai resu!tar de iodo esse pandemônio, Como exercitar, como pôr em prática o 
celebérrimo voto misto. 

Sr. Presidente; de toda essa balbúrdia eleitOraLauero_anenas aeradecer 
ao Governo a certeza que nos dá. Aliás, ao GoverO~~ não, ·à nome~clatura 
que inspira o Governo, quando sabemos que esses pacotes não Sãõ governis
tas. Eles descem de um estamento que está acima do Governo. O Governo 
apenas referenda, apenas avaliza, endossa ou pretende legalizá-!os. 

Agora estou convencido de que haverá eleições embora viciadas, cor
rompidas, facêwsas·: Pela primeira vez, S-r. Presideiúe~ Srs. Senadores, che
guei à conclusão inabalável de que vai haver eleição, e o resultado vai serres
peitado, mesmo o Governo podendo, desde que confesSa riessa última lingada 
de pacotes, ao propor o aumento do quoro.m, para modificar a ConstituiÇão e 
o voto misto. 

Sr. Presidente, outro assunto me traz à tribuna. 
Há longos anos deblateramos o desmatamento índiscriminado, condena

mos a falsa vocação pecuarista da Amazônia que o imediatismo e o consu
mismo do capitalismo selvagem pretende impingir àquela selva magnífica e 
urdida pela mãe-natureza ao sabor de milhões de anos, organização biológica 
que o homem ainda não conseguiu desvendar. 

A nossa pregação, ao se disseminar por todos os recantos da Pátria, vem 
encontrando adeptos fervorosos, tão fervorosos que chegam a ponto de rea
gir fisicamente, para não permitir a devastz;ão irradí:friàl da Floresta Amazó
nica. 

Foi o caso de trabalhadores no Acre, precisamente no Município de Xa
puri, os quais, num total de quase duas centenas, protestaram contra a derru
bada de I.900ha de floresta. 

O prOtesto foi veemente, fOi c-aloroso, foi in loco. A po!ícia interveio e -
acabou prendendo ll2, indiciando 7. 

Pediria às autoridades resPonsáveis por essa indiciação que atribuissem a 
mim a responsabilidade do protesto e não a esses trabalhadores. Quem vem 
pedindo que o povo reaja e não permita a derrubada de nenhuma árvore na 
Amazônia sóu eu, Senádor Evandro Carreira, pois é crime de lesa-pátria e de 
lesa-humanidde a des~~uição do maior património biológico", sobre o qual re
pousa o equilíbrio biológico e climatológico do planeta. A Amazônia já não 
suporta _mais a derrub_ad~ de q_ualquer áryqre, Já dçrrub.aram demais, jã sa
quearam demajs, já-d!lapidaram demais; a Floresta Amazônica não suporta 
mais. · 

Os trabalhadores d_e Xapuri estão atendendo aO apelo da própria nature
za, que eles percebem, estão atendendo ao equilíbrio biológico da.quela ârea. 
Eles sabem que a Floresta representa o seu sustento. ~onde se abriga uma 
fauna prodigiosa. Ê essa Floresta que serve de Ieõ.çol freático primário -para 
suportar o impacto pluviurilétrico e evitar as grandes eio"sões, as voçorocas, 
evitar a IixiViação do ~oio, ã destruiÇãO do sOlo. Eles sabem disto. 

Hoje, o homem, R9_r maiS humilde, o rurícola, por mais humilde que se
ja, está sentindo, está CQmpreendendo o perigo da devastação da Floresta 
Amazônica. Outrora, não havia perigo. A Floresta era imensa no Acre, em 
Rondônia. Derrubar_ 100, 200 ha, não representava nada. Agora, ele já está 
sentindo os reflexos, já cOmeÇando a sentir na pele, a sentir na sua mesa, a ca
r~_ncia daqueles recur_sos que provinham da Floresta com facilidade. Esse ho
mem está _começando a se opor, está começando a resistir à devastação. 

Sr. Presidente, é lamentável que o Governo ainda não tenha tido a sensi
bilidade para perceber o perigo que representa a derrubada desta Floresta. 
Mas se não tem sensibilidade sequer para elaborar os seus Hpacotes", os seus 
casuísmos que se estão atrope! ando dia a dia- também não terá sensibilida
de para perceber o perigo da derrubada da Floresta e da desertificação da 
Amazônia. 

TOdas as inundações, tudo que está acontecendo hoje, no Brasil, decorre 
da imprevidência e da in_conseqllêflciá do predador, do devastador do Nor
des~~· ~a S~rt'a _d?. Mar, Flor~sta Amaz_ô-~lica e daqui d<? _Centro-Oest~. 

_ Metade das águas das chuva~__ficadetída do _ápice das- árvores até as suas 
raízes. E uma quantidade enorme, imensa, e quando não há floresta, esta me
tade_9~s águas das chu_yas tem que procurar um declive, tem que procurar um 
talv!!gue, um leito. Daí ãs _ínuo"dações, -os dese"rtos, as voçárosas. 

Sr. Presidente, o Acre hoje é motivo de várias referências. Primeira, a 
que acabei de me referii. Segunda, os Professores resolveram sentar à mesa de 
negociações com o Governo do Acre e obtiveram o compromisso do Gover
no que lhes daria I 20% de aumento, 70% em janeiro e os outrõs 50% em ãgos
to. Foi um entusiasmo n:tuito grande, ~gdos se rejubila_ram com o compromis
so. Mas, janeiro transcorreu, e o Governo pagou 55% dos 70% prometidos; 
fevereiro também se pasSou,_ marÇo acabOu, abril, entramos em maio e os 
professores não suportaram a espera, resolveram então pressionar o Governo 
e entraram em greve. -o Governo rompeu negociaçõeS e ameaça enquadrá-los 
na Lei de Segurança. 

_____ S_r_·--~-~~si_~~~t~_. _é l<:t_~_~Ilt~v_e! _ql!~ fa!<:J~ _d~_s~a natureza ocorram quan-do 
est<Jmos em vésperas de eleições. Continuo não compreendendo os estiategis
tas do Governo. Não compreendo como um Governador assume um com
promisso em torno de 70% e acaba dando 55%. Não entendo, estamos- no 
que eu dissera há tempos atrás- num estado hospicial, hospício verdadeiro, 
verdadeira loucura! Se um Governador promete um pefcentual de aumento é 
porque sabe das suas disponibi[idades; por que promete? Por que engana, por 
que frauda? 

E lamentável que registremos o fato, Sr. Presidente, e peçamos ao Sr. 
Governador do Acre que cumpra com a palavra empenhada e, se não puder 
cumpri-Ia, de imediato, que abra negociações, que discuta com a Associação 
dos Professores do Acre, que discuta com ·eles e chegue a um modus vivendi. 

Sr. Presidente, estou aproveitando esta tarde de tranqüilidade, esta tarde 
mortuária, quaSe lúgubre para dar os meus recados, os recados da Liderança 
do Partido dos Trabalhadores, o que nem sempre é possível em virtude do 
atropelo da Ordem do Dia, e o fato de eu, como Líder do Partido, não me lo
cupletar o direito que tenho, de falar cOmo Líder, em qualquer oportunidade. 
Aguardo, sempre, que a Presidência da Mesa me conceda a palavra. 

Trata-se da Guerra das Malvinas, Sr. Presidente. tum registro que nós 
queremos fazer, porque ainda não foi abordado desse ângulo, e me parece im
portante que fique iilseddo nos Anai"s desta Casa. A responsabilidade do en
vento catastrófico que ocorre nas Malvinas cabe ao militarismo que se im~ 
plantou na Argentina, cabe à estratocracia que vem infelicitando a Argentina, 
desde há algum tempo. 

FiZ--questão" de redigir para desfiar a cronologia da sucessão dos ditado
res militares e como tudo fluiu. 
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A Guerra das Malvinas oferece uma lição exemplar -para -lodos nós, 
l<~tino-<~mericanos em g_cral, e brasileiros em particular. 

A nação argentina, mercê das dádiyas que a natureza lhe concedeu e 
graças ao tmbalho e _ao denodo da sua gente, a nação argentina, Sr. Presiden
te, há apenas três décadas, era um dos cinco países mais prósperos do mundo. 

Todas as estatísti_cas. demonstravam a Argentina· entre _os"_cinco países 
mais prósperos do Planeta. _ 

No momento em que a Guerra das Malvinas nos invade de angústia e de 
apreensão pela sorte da paz mundial, não podemos evitar a lembrança do 
Manual de Geografia Econômica dos anos SQ. Qnde a nação argentina 
encontrava-se, merecidamente, na lista dos países desenvolvidos do mundo, 
enquanto, senhores Senadores, na lista dos gaíses subsdesenvolvidos apare
ciam nada menos_ que o Japão e a ltália. 

QUe Indicação inais expressiva podemos apresentar da decadência inex_o
râvel que se apoderou da grande nação, irmã, e que oS-generaiS- de lá conduzi
ram de forma sistemática, levando-a ao der:radeiro grau de eXacerbaçã-o? 

A ruína da economia Argentina 'é-da responsabilidade direta dos_ vários 
governos militares que se apOderaram da Casa Rosada. Até surgir-estr! dita
dor particularmente megalô~ano que se chama Galtieri, uma sUcessão de 
golpes militares veio moldando cuidadosamen_te o desã.-str~Jinal.-

1955- Pcrón, ele pnSP-I-fo-bcilei'iciãrió-dÕ g01p~ militaf q~e lhe conduiiu 
aos últimos dcgra_us da carreira polític~. é_ deposto. e substituído pelo Geõeral 
Eduardo Lonardi, que duis meses depois renunciara em favor do G.enéral Pe
dro Aramburu, o mesmo que vai ser moita, e-m anos recentes, pelas mãos da 
guerrilha argetina, por i:ausa dó"STUZilamentos que promovera naquela época. 

1962 - Os setores rrlais- reacionáriOS das_ F_ofças- A_fl!lridas- Argentlrias 
complotam e derrubam Frondize, Presidente Constitucional, eleito pelo voto 
direto do povo argentino 3 anos antes, com o apoiO declarado do movimento 
pcronista. _ -

1966- Outro golpe militar, senhores Sen~dores, derruba mais u.m Presi
dente Constitucíonª.l_,__desta vez Arturo lha, eleito democraticamente em 
196-f.. Seu pecado maior fora desafiar os poderosos interesses_ das empresas 
Norte-americanas de petróleo sediadas na Argentina. O novo Presidente
General, se chama Juan Carlos Onganía. 

1970- Pelo excesso de centralização pessoal do poder, o General Onga
nia perde a confiança do Col~gio de_Gei1eni15 a quem devia seu mandato. 
Novo golpe e Ongania, por sua vez, é obrigadO a ceder seu assento a pm_cole
ga de farda, o General Roberto LevinE;stone, homem da mais estrita con
fiança do Pentagono. 

Os problemas econômicos que enfrenta o país, agravados paulatinamen
te pelos sucessivos governos militares, farão a perda de Levingstone: os traba~ 
!h adores de Córdoba, o grande Centro Industrial do Norte, levantam-se, 
uníssonos, para condenar os descalabros do regime. 

1971 --Os rriilitarcs não têm outra saída que a tradicionalmente utiliza
da pelas oligarquias do Cone--Sul: uma junta militar depõe Levingstone, ago
ra, Senhor Presidente, é o turno do Geneial Lanusse e a sua patética tentativa 
de resolver o problema da quadratura do círculo da política arge-ntína. A si
tuação se agrava sempre. Desde 1967 uma severíssima legislação repressiva 

tenta calar os sindicatos, oS trabalhadores, os estudantes, os intelectuais com-
prometidos com os interesses mais autênticos do povo argentino. A espiral ín-
l1a-d0liár"ia- ultrapassa o peTfgoso patamar dos 70%. Sob bombas e cacetctes, o 
p-ovo denuncia n_cis rú3s o çstado adú.ntado de deçomposição a que os miHta_~ 
rcs cOnduZii·ãrn _Q pã!S. A gUerfilha.S desenVolve na:- pátria dO "CHE", empol
g'ai1ti0 Sef<:ifCs --expressivos da sua juventude. 

_ __ 1973_- Forçados pela asPereza-das C1í-Cüilstâncías, oS Gerlefitís"C-once: 
bem a manobra de chamar Perón de volta. Lanusse convoca-eleições gerais~-
Héctor Câmpora- é eleito Presidente da República numa votação consagrado
ra que valeu por um plebiscito. Dezoito anos de ditadura militar não foram 
suficientes para sufocar os anseios de liberdade do povo argentino. A vítória 
de Câmpora, seguida do expediente da sua renúncia, garante a Casa Rosada 
para o próprio Perón, esse símbolo carismátít-o da ali r mação popular em face 
dos acólitos_ fardados das multinacinàís.-

1976- No exercício da Presidência desde a morte de Perón, Isabelita se 
torna presa da sanha golpista dos Generais argentinos. A incrível cadeia: de 
golpes-do pós-gUerra argentino~n-ão cessata~ houvera apenas mais um rápido 
parêntese. O nOme do novo Gençral de plantão é Jorge Videla. As mazelas do 
regime se acumulam em direção da massa crítica dos dias de hoje. O GoVerno 
Vidc_la sig_nifici crise ecõnômic-a piõfunda, associada à mais terrível repressão 
política que jarriais s-e abãteu sobre o povo àrgeritif10. fiiflação galopante, fa~ 
léncias em cadeia de indústrias, de bancos, de casas comerciais. Martinez de 
Hoz, o Delfim do lado de lá, conduz magistralmente o país de San Marti à 
bancarrota. 

198 I -Assume o General Roberto Viola. O quadro econômico não ceS
sa de se agrãvar: ·30 bilhõê:s de dívida externa, "deficit,. no balanço de paga
mentos da ordc.:m de 2,5 bilhões de dólares, reservas internacioriaís esgotadas, 
crescimento n-ulo do produto nacional, o caos à vista. Na tentativa de evitá
lo,_o próPrio Viola va-i Ser Sacrificado. Eril seu lugar outro General de notória 
fofmação fascista, Leopoldo Galtieri. 

Com Galtieri, Sr. Presidente, a Argentina parece entrar em parafuso. 
Não satisfeitos de infelicitá-la de mil maneiras nas últirÍlas décadas, os milita
res chegam à suprema irresponsabilidade de conduzir a Argentina ao con
fronto armado com a Inglaterra. 

O povo argentino, Sr. Presidente, não merecia semelhante destino. Em 
todo caso, o desastr~ _militar que já ·se afigura para a Argentína na crise d_o 
Atlântico Sul pode ser também o fim da longa dominação castrense sobre os 
negócios políticos do grande país dos pampas. 

DeCididamente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não pode pairar mais 
dúvidas sobre a assertiva de que a guerra é assutno demasiadamente sério 
Purú ser conduzido por militares. E, com muito mais forte razão, podemos 
acrescentai-, Sr~ Presidl:nte, que 6s- milhares dos vários países latino
ainútcanos- viiíffiidOS POr governOS castrenses deviam aprender a lição destes 
trágicos acontecimentos e abandonar, o mais depressa possível, o seu atual 
monopólio sobre as decisões políticas que comPrometem o futuro dos nossos 
povos. 

Eru o que tinha a dizer,_ Sr. Preside~~e, (Muito bem!) 
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Retificação 

Na publicação do sumário, feita no DCN (Seção 1!, de 8-5-82, pã
gina 1441, t• coluna, no item 1.2.1- Pareceres --Referentes às se
guintes matérias, 

Onde se lê: 
... e Projetos de Lei da Câmara n's 25/81 e 95/81. 

Leia-se: 
... e Projetos de Lei da Câmara n's 25/82 e 95/81. 

ATA DA 60~ SESSÃO, EM 11 DE MAIO. DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESlDf:NCIA DOS SRS. CUNHA LIMA, JORGE KALUME E ALM!R PINTO 

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

Jorge Kalume- Eunice Michiles- Evandro Carreira- Raimundo Pa
rente- Gabriel Hermes- Alexandre Costa- Alberto Silva- Bernardino 
Viana- Almir Pinto- Mauro Benevides- Agenor Maria- Martins Fi
lho- Cunha Lima- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho 
- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto
Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso__.:. João Calmon- Moa
cyr Dalla- Hugo Ramos- Nelson Carneiro--:- Roberto Saturnino- Hen
rique San til! o- Lázaro Barboz.a- José fragelli- Saldanha D:erzi- Eve~ 
lásio Vieira. -

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 33 Srs. SenadoJes. Havendo número regirilental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iníCíã.mos nossos trabalhos. 
O Sr: 19-Secretãrio procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 

N• 77 (82 (n' 188(82, na origem): de 10 do corrente, relativa à aprovação 
das matérias constantes diS: Mensagens da Presidência da República n9s 090 e 
457, de 1980; 071, de 1981; e 156, de 1982. 
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O FI CIOS 

Do Sr. l9~S_ecretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 48, DE 1982 
(n' 1.355/79, nâ Casa de origem) 

Faculta a produção c a venda do acúcar mascavo. 

O congresso Nacional decreta: 
Art. J<? Dentro das cotas_ fiXadas, ou que venham a ser estabelecidas 

pelo Instituto do Açúcar e do Álcool- IAA, aos produtores, são facunªçllis 
a produção e a venda do açúcar mascava. -

Art. 29 EstaJei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3'~ Rcvogam~se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Agricultura e de Economia.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 49, DE 1982 
(n' 2 .. 159/79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a criação do Colégio Agrícola de Sertãnia, no Esta
do de Pernambuco. 

O _Congresso Nacional decreta; 
Art. I~' Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Colégio Agrícolã 

de Sertânia, no EStado de Pernambuco. 
Art. 2<:> O Colégio Agrícola de Sertânia funcioriirá-itO Cç:>légiç) hnJ~_c.iiiã~ 

da Conceição, ~ficando subor-dinado ao Miriistêrio da Educação e- Culttiút. 
Art. 3~' A instalação e o funcion_amento do __ COlégiO A,ÚicOia de-sert-â

nia dar-se-ão a partir do momento em que houver dotação orça_ro~_n.tiirlapró-
pria e- suficiente. - --

Art. 4~' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5"' _ Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de -Agricultura, de Assuntos- Regionais e de Edu
ca cão e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 50, DE 1982 

(N' 2.056/79, na Casa de origem) 

Altera o§ 2V do art. 389 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto~Iei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ O§ 2~' do art. 389 da Consolidação das Leis do Trabalho, apro

vada pelo Decreto-lei n<:> 5.452, de l'? de maio de 1943, passa a vigorar com a 
redação abaixo: 

"Arl. 389 ................ ~ ......................... . 
§ ]9 ·············--···--····~, ••••• ~ ............... . 
§ 2"' A exigência Previs-ta no § }9 poderá ser suprida pór meio 

de creches distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios 
com outras entidades p6blicas ou privadas, pelas próprias empresas, 
em regime cornunitãrio ou a car;go -ao.-s_ESI, do SESC, daL-~A, de 
entidades sindicais ou de assistência social, localizadás, no máximo, 
a 3 (três) quilômetros do local de trabalho." 

Art. 2<:~ Esta Lei entra em vigo{ na- data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se" as disPOsiçõeS- em corilf-ário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

COi'iSOLIDAÇÃO DAS LEIS l:>b TRABALHO 

............ ·-· .... ~~~ .......... ~ ... " .. --. ~"'·· ~-·" .... .-;--,"'._,~ ... ,.. ;; .. 
Art. 389. Toda empresa é Obrigada: 
I- a prover a estabelecimentos de medidas concernentes à higienização 

dos métodos e locais de trabalho, tais como ventilação e iluminação e outros 
que se fizerem necêsSáriôs- à Seg-uranç"ã. e aõ-COnforto das mulhúes, a critério 
da autoridade competente; 

II- a instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos saiiitãrioS;- diSPor de 
cadeiras ou bancos, em número suficiente, qu"e permitam às mulher~s traba~ 
lhar sem grande esgotamento físico; _ _ 

III- a inStalar veStiários com armãrios individuais privativos das mu
lheres, exceto os estabelecimentos comerciais, es1::ritórios, bancos e ~Hvidad~ 
afins, em que não seja exigfda a troca de roupa e outros, a critério da autori~ 
dade competente em matéria de segurança e higiene do trabalho1 a_~miti~do
se como suficientes as gavetas ou escaninhos, onde possam as empregadas 
guardar seus pertences; ___ _ _ 

IV- a fornecer, gratuitamente, ajuízo da autorídad~ Competente, 'os re
cursos de proteção individual, ta i~ como óculos, mãscaras, I uvas e roupas es~ 
peciais, para a defesa dos olhos, do aparelho respiratório e da pele, de acordo 
com a natureza do trabalho. 

§ 19 Os estabelecimento~ em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) 
mulheres, com mais de 16-(dezesseis) anos de idade, terão local apropriado 
oiidC seja Permitido à~ emPregada-s guardar sob _vigilância e assistência os 
seus filhos no período da amamentação. _ 

§ 2i> A exigência do § I<:> pOderá ser suprida por meio de creches distri
tais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outrt~.s entidades 
públicas ou privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a 
cargo do SES!, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais. 

.... _. ·- ~-· ... ._. --·. ~- ....... ----· ._,_,.- .... ~ -~·- .- .. :;. .. -...... ;-....... "'.: 
(À . Comissão. de Legislação Social.) 

PROJETO DELEI DA'CÃMARA N' 51, DE 1982 

CN.' 5.402(78, na Casa de origem) 

Define o trabalho rural para efeito de enquadramento sindical, 
assistência ~ prel'idência rurais, __ e ~et_ermi~a o_utras providências. 

O Congresso Nacional decreta:. 
Art. 1'1 Os sindicatos rurais serão organizados reunindo pessoas que 

ex~~çam ~tiv1d~?es __ <?~!-J'f.Of!s~~c;-~ repr~s~º"t_a,t!vas qas diversas categori!iS ru~ 
fais., ainda _que inte~raÕtes de gr!JpOS di_ferentes. 

Art. 2\i __ Coi:lSiderá-Se eiiiprêiad~I-. ·pafa Ós- efeitos de enquadramento 
sindical e .de assistência e previdência rurais, a pessoa fí~ica ou jurídica, p~o_~ 
púe-tária, arrendatária <?Ü gut'?, a qualquer tít_ulo, dete!lha a posse ou o uso da 
terra, e nela _empreend~ ãtivfctade_ económica rural, com o concurso de empre
gado com vinculo empregatício permanente. 

Art. 39_ Considera-se trabalh~~o~ rura),_ para os efeitos de enquadra
mento sindical e de issiSt.êitcia e PI-evidência rurais. a pessoa física que exerça 
a atividade profisSiõital rural sob a forma de emprego ou como empreende
dor autônomo, sendo que, neste último caso, em regime de economia indivi
dual, famifíar ou coletiva, sem o concurso de empregado. 

Parágrafo único. Não per9e a condição de trabalhador rural o em
preendedor autónom-o que, eventualmente, admita um ou mais assalariados 
diaristas ou por tarefa, sem caráter de habituatidade, para auxiliar em deter
minadas lides agricolas especiais que exijam, no momento, rapidez de exe
cução. 

A rt. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
A rt. 5<:> Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

DEORETO-LEI N.O 789, DE ~DE AGOSTO DE 1969 
- Dispõe sobre o enquadramento sindical e sobre o Ian-

-.ÇJ>!U~nto. e recofh!mento da. contribuição sindica.! rural 
Art. 1.0 Para ef~lto de enquadramento sindical, considera-se: 
I - trabalhador rural: 
a) a pessoa física que presta serviços a empregador rural, me

diante remtmeração de qualquer espécie; 
b) quem, proprtetârlo ou não, trabalhe, Individualmente ou em 

regime de economia fami!lar, assim entendido o tr"'balho dos mem
bros da mesma família lndispen.sâvel à própria subsistência e exer
cido em condições de mútua; <lependência e colaboração, alnd!t que 
com a a,Juda eventual de terceiros; 

II - en:tpregador rural: 
a) a pessoa física ou jurídica que, tendo empregado, empre

ende a .. qualquer t!tolo atlvlda<!e econôii)lca rural; 
b) quem, mesmo em regime de economia familiar, e $da que 

sem en:tpregado, esplora área que exceda o m6dulo rural ou outro 
Ilmlte que venha a ser fixado, para cada região, pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência Social. 

Art. 2.0 Em ca.so de dúvida na aplleação do disposto no artigo 
anterior, o trabalhador, o ·empregador ou a entidade .sindical in
teressada poder~o suscitá~la perante o Delegado Regional do Tra
balho, que decidirá após a.s dillgências necessárias e ouvida uma 
comissão permanente constituída do responsável pelo setor si::J.dical 
da Delegae!a, o qual a presidirá de um representante dos traba
lhadores rurais e de um representante dos empregados rurais, In
dicados pelas respectivas federações ou, em sua falta, pela.s confe
derações· pertinentes. 

§ L 0 Q __ trabalhador ou o empregador poderão, no curso do 
.proces!'o de que trata este artigo, recolher a contribuição sindical 
à entidade a que entenderem ser devida ou aa Ministério do Tra

-balho e Previdência Social (Conta Emprego e Salário), fazendo-se 
posteriormente o e.stomo, compen.sação ou repasse cabível. 

§ 2.0 Da decisão do Delegado Regional do Trabalho caber§. re
curso para o Ministro do Trabalho e Previdência Social, no "[>razo 
de qulnze dias. 
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Art. 3.0 A par~lr da publicação deste Decreto-l.e), o M!nlst.ér!o 
d~ Trabalho e Previdência Social somente reconhecerá pa.ra_ -~ mes
ma ba.se territorial, um sindicato de trabalhadore.s rurajs .e outro 
de empregadores rurais, sem especif!cação de profissão ou de ati
vidade ressalvado às entidades já reconhecidas o direito à repre-
sentação constante da res:pe_ctiva earta sindical. · 

Art. 4.0 A partir do exercicio de ljl70 .. caj),rá ·.:o .J:n.stftuto Bra
sileiro de Reforma ,<\.grária ,-- IBRA proceder ao lançamento e co[ 
branca da contribuição <indica! devida pelo• integrantes das ca
tegorias profissionais e econõmlcas da agricultura, obedecido o dis
posto no art. 5.0 deste Decreto-lei e no art. V' da Lei n.0 4. 755, 
de 18 de agosto de 1965. · 

Parágrafo único. Em pagamento dos serviços e deSJ>esas rela
tivos aos encargos_ dec_or:r;entes_d~te artigo, caberão ao IBRA qJ.in
ze por cento das iml')ortâncias _arrecadadas; que lhe serão ~redi
tadas dfretamente pelo órgão arrecadador. 

Art. 5.0 A contribuição. devida àS enttdad~s Sindicais da ca
tegoria profissional será lançada e cobrada dos empregadores rn
rais, tomando-se por base um dia do salário :riiínin:_l.o regional por 
móduio e !ração contidos no !móvel rural objeto do lançamento. 

Parágrafo único .. .A contribuição n"s termoo dellte .art\goserá 
devida oem prejulzo da obrlgaçã:o do recalh!lnento, pelo emprega
dor na mesma ocasião, da contribuição referente _aos_ deutal.s _.,m
pregados se for o caso, na forma dos artigos 582 e 602 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. (Decreto-lei n.o 5.,452, de l.O de maio 
de 1943). 

Art. 6.0 A contribuição sindical d~ que trata este Decreto-lei 
será paga juntamente com o Jmpooto Territorial Rural do !móvel a 
que se referir. 

Art. 7.0 As guias de lançamento da contribuição sindicar, emi
tidas pelo mRA na "forma deste Decreto-lei, constituem documen
t0 háh!l uara a cobranca judicial da divida, na forma do art. 606 

Parágrafo único; .O recolhlmento amigável ou judicial das 
contribuições sindicais em . atraso somente . poderá ser leito dfre
tamente no órgão arrecadador, que providenciará as transferên
cias e créditos na forma do.3 arts. 8.0 e 9.0 deste Decreto-leL 

Art. 8.0 O produto da arre<>adação da contribuição sindical, 
depois de deduzida a percentagem de que trata o paragrafo único 
do art. 4.0 será transferido, dtretamente, pela agência bancária 
centra)lzadora da arrecadação, até o décimo dia útil do mês se
guinte ·ao do recebimento, obedecida a seguinte dlstribll_i~ão:_ 

I - vinte por c-ento para a conta do Ministério do Trabalho ., 
Previdência Social (Conta Emprego • Salário); · 

II -sessenta por cento yara. a conta.do sindicato da categoria 
correspondente com jurlsdiçao na áréa de localização do !móvel rn
ral a que se referir 'a contribuição; 

m -quinze por oento para a conta da federação respectiva; 
IV - cinco por cento para a conta da confederação respectiva; 
I 1.0 As transferências previStas neste artigo serão feitas para 

a conta-corrente das entidades credor"" 'J;l_!L. agência do Banco do 
Brasil. 

§ 2.0 Se não existir agência local do Banco do Brasil, as trans
ferências serão feitas para a conta-corrente no estabeleo!mento 
bancário aprovado pelo Delegado Regional do Trabalho obedecido 
o disposto no Decreto-lei n.0 151, de 9 de fevereiro de 1967. 

§ 3.0 Se não existir entidade representativa ou coordenaaora 
. das categorias respectivas com jurisdição na área de localização-do 
:!móvel rural de que se trata, será obedeCido o dispooto no art. 591 
e •eus parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 9.0 Aplicam-se aos infratores deste Decreto-lei as pena
lidades prevista.' no art. 598 da Consolldação das Leis do Trabalho. 

Art. 10. Compete ao Ministério dó Trabalho e Previdência So
cial dirimir as dúvidas referentes ao lançamento- reéOlhlmento ·e 
distribuição da contribuição olndical de que trata' este Decreto-lei, 
expedindo, para esse efeito, as normas que se fizerem necessárias 
e. Podendo estabelecer o processo prevista no art. 2.0 e avocar a 
seu exame e declsão 011. casos pendentes. 

Art. 11. A contribuição rural devida até a data da publicação 
deGte Decreto-lei poderá ser recolhida l'elll multa até 31 de dezem
bro de 1969 nas c.ondlções que forem estabelecidas pelà Ministério 
do Tràbalho e Previdência Social. 

Art. 12. Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu~ 
blicação, revogadM as disposições em contrário. . 

DEJC!l;E'I'()..LI!JI N.O L 16(1, DE 15 DE A'BRIL DÉ 1971 

Dispõe sobre enquadramento e contribuição sindical 
rural. 

Art. 1.0 Para efeito do enquadràmento slnd\Càl, considera-se: 
I - tràbalb.ador rural: .. 

a:) ''' pessoa fisic!l. que presta serviço a empregador rural me
diante remuneração de qualquer espécie; · 

b) quem, proprietário ou não, trabalhe individUalmente ou em 
regime de economia familiar, a.s.siro- enten;Hdo. o trabalho dos 
ntembros--da mes.ma familia, ind~spensável à prQ_pria subsistência 
e exercido em condições de mútua dependência e coLaboração, 
ainda que com ajuda eventual de terceiroo. 

n - en:1_presário <m emp;-_egador- rural: 
a) a pessoa iisiÕa -ou iui-Jdica ql$ te:Qdo empr_egado, empreen

de, a qualquer título, atividade económica rural; 

P> quem, proprietário ou não e m·zsmo sem empregado, em 
regime de _econonifçi familiar, e~plore l.móvel rural que lhe absorva 
todJ> a fõrça de trabalho e lhe garanta a subsistência e progresso 

· ooc!al e econômico em área Igual ou SUJ"rior à dimensão do mó
dulo rural.da respectiya região; 

c) os proprietários de mais de um- !móvel rural, -desde· que a 
so-ma de suas áreas seja igual ou superior à dimeru;ão do módulo 
rural da respectiva r-~glão. 

Art. 2.0 Em caso cte .dúvida na aplicação do dlspooto nQ artigo 
anterior, os interessados, inclusive -~ tm tida.de sindieal, poderão 
suscitá-la perante o Delegado Regional do Trabalho que decidirá 
após as dlllgências necessárias e ouvida uma comissão permanente 
constitu~da do responsãvel pelo setor sindical da Delegacia, que a 
presidirá, de um representante dos empregados e de um r~presen
tante dos empregadores rurais, indlca:los pelas respectivas federa
ções ou, em sua falta, polas confederações pertinentes. 

§ 1.0 As pessoas de que __ tratam as letras b, do item r, e b e e, 
.do- item II, d:cr·art. 1.o, pOderão. no curSQ do processo referido nest_e 
artigo, recolher a contribuição sindical à entidade a que enten
derem ser ·devida. ou ao Instituto Nacional de Colonização e Re
forma Agrária - INCRA, fazendo-se, pooter!ormente, o estamo, 
a compensação ou repasse cabíV3:L · 

§ ·2.0 Da decisão ·.ao D·elei>ado Re!>lonal do Trabalho caberá 
recurso para o Ministro do Trabalho e Previdência Social, no 
prazo. de quinze dias. 

Art. 3.o Somente será reconhecido para mesma base territo
rial um sindi·cato de empregados e outro de empregadores rurais~ 
Sem especificac;_ão de atlvidades ou profissão, ressalvado as en
tidades já reconheddas o direito à representação constante da 
respectiva carta sindical. 

Art. 4.o Caberá ao Instituto Nacional de Colonização e Re
forma Agrária - INCRA, proee(!ér ac> lançamento e cobrança da 
contribuição sindical devida pel?S integrantes das categorias pro
fissionais e econômicas . da agricuitur.a, na conformidade do dis
posto no presente Decreto-lei. 

§ 1.0 Para efeito de cobrança da contribuição sindical dos 
empregadores rurais organizados em empresas ou firmas, a con
tribuição sindical será lançada e cobrada proporcionalmente ao 
capital social, e para os não organizados dessa forma, entender
se-à como capital o valor adotado para o lançamento do Imposto 
territorial do !móvel ex;plorado, fixado pelo INCRA, apl!cando-l!e 
em ambos os casos asa percentagens previstas no art. 580, letra e, 
da Con<a!ldação das Leis do Trabalho. 

§ 2,0 A contribuição devtda às entidades Sindicais da cate: 
geria profissional será lançada e cobrada dos empregadores rurais 
e· por estes dascontada dos respectivos sa!árioo, tomando-se. por 
base um dia de salário mln!mo regional pelo nú1nero máximo de 
assalariados que trabalhem. nas épocas de maiores servlçoo, con
forme declarado no cadastramento do imóvel . 

§ 3.0 A contribuição dos trabalhadores referl><ios no Item I, 
letra b, do art. 1.o será lançada na forma do disposto no art: 580, 
letra b, da Consolldaçã;o das Lei!< do Trabalho, e recolhida direta
mente pelo devedor, lncldfndo, porém, a contribnição apenas sobre 
um Imóvel. · 

~ 4.0 iEm pagamento dos serviços e reembOlso de despesas 
relativas aos encargos decorrentes deste artigo, caberão ao Ins
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 15% 
(quinze por cento) elas importâncias arrecadadas, que lhé serão 
creditadas diretamente pelo órgão arrecadador. 

Art. 5.0 A contribuição sindical de que trata este Decreto-lei 
será paga juntamente com o lmpooto territorial rural do imóvel 
a--que se~ referir. 

Art. 6.0 As guias de lançamento da contribuição sindical emi
tidas pelõ Instituto Nacional da COlonização e Reforma Agrária -
INCRA,na forma deste Decreto-lei, constituem documento hábll 
para a eobran<;>a judicial da divida noo termos do art. 606 da COn
solidação das Leis do Trabalho. 

Parágrafo único. o reeolh!mento amigável ou judicial das 
contribuições sindicais em atraso somente poderá ser feito dfre
. tamente no órgão arrecadador, que providenciará as transferên
cias e eréditos na forma dos ·arts. 7.0 e 9.0 deste De<>reto-lel. 

. Art. 7.0 O produto da arrecadação da contribuição sindical 
rural, depois ode deduzida a percentagem de que trata o § 4 o do 
art. 4.0 ; será transferido, diretamente, pala agência oentrallzádora 
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da. arrecadação, à. respectiva entidade, obedecidas a distribuição 
e as normas fixadas em Instruções baixadas pelos Ministros do 
Trabalho e Previdência Social e da Agricultura. 

I 1.0 A aplicação da contribuição sindical rural, objetlvando 
o desenvolvimento .setorial e atendidas as peculiaridades de cada 
categoria, será · feita ·pelas respectivas entidades, nos termos de 
instruções baixadas pelos Ministros do Trabalho e Previdência So
cial e da Agricultura, que estabelecerão normas visando a harmo
nizar as atlvidades sindicais com os propósitos sociais, econômlcos 
e têcnlcos da agricultura. 

! 2.0 As transferências previstas neste artigo serão feitas 
para a conta corrente das entidades credoras na Agência do Banco 
do Brasil. 

•! 3.0 Se não existir agência local do Banco ,•dO Brasil, as 
transferências serão feitas para a conta corrente no estabeleci
mento bancário aprovado pelo Delegado Regional do Trabalho, 
obedecido o disposto no Decreto-lei n.o 151, de 9 de fevereiro 
de 1967. 

§ 4.0 Se não existir entidade repre.sentatlva ou coordenadora 
d11<1 categorias respectivas com jurisdição na área de localização 
do imóvel rural de que se trata, proceder-se-á de acordo com o 
disposto na Consolidação das Leis do Trabalho sobre a matéria. 

Art. 8.0 Compete ao Ministro do.\Tr.abalh. o. e. Prev.ld.ência So
cial dirimir as duvidas_ referentes ao Jançamanto, recolhimentó· e 
distribuição de contribuição sindical de que trata este Decreto-lei, 
expedindo, para esse efeito, as normas que se fizerem necessãrias 
podendo estabelecer o p-rocesso previsto no art. 2.0 ·e· avocar a. seu 
emme e decisão os ca.oos pendentes. 

Art. 9.o Apllcams-e aos in!ratores des~e Decreto-lei as pena
lidades previstas nos arts. 598 e 600 da Consolidação. das Leis do 
Trabalho. 

Art. 10 .. Este Decreto-lei entrará •em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Legislação SOcttil e ·ae Agrl'criitura~) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - O Expediente lido vai à publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Cunnã Lima)- A PresidênCia recebeu. as Men
sagens de n•s 78 a 84, de 1982 (n•s 176 a 182/82, ria origem), de I O do corren· 
te, pelas quais o Senhor Presidente da República,nos termos do disposto no 
Art. 42, item VI, da Constítuição, submete ao Senado Federal propostas do 
Senhor Ministro de Estado da Fazennda para que as· Pféfelturas Munidp3(S 
de Botelhos (MG), Campina Grande (PB), Delfinópolis (MG),-Moreno (PE), 
Pirapetinga e P"irapora (MG) e São Miguel do Araguaia (GO), sejam autori- · 
zadas a realizar operações de crédito; para ·os fins que especificam. 

As matérias serão deSpachadas às Comissões de EConomia, de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -A Presidência recebeu as Men
sagens de n•s 85 a 89, de 1982 (n•s !83 a 187/82, na origem), de 10 do corren
te, pelas quais o Senhor Presidente da República, nos termos do disposto no 
art. 42, item VI, da Constituição, submete ao Senado propostas do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda para que os Goyernos dos Estados d::i. Bahia, 
Minas Gerais e Santa Catarina, sejain autoriútdõs a re31izar operações de 
crédito, para os fms que especificam. · 

As matériã serão despachadas às Comissões de Economia e de Coristi
tuição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Há oradores inscritos. Concedo 
a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCU/I.SO QUE. EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÀ f>(JóLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Adcrbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREM A (Pronuncia o seguinte discurSo. Sem reVi
são do orador.) --Sr. Presidente, Srs. _Senadores, OcuPO- esfã tribuna mais 
para fazer uma comunicação do que propriamente para pronUnciar um dis-
curso. 

A vida cultural de Brasília vêm tendo um dos pontos mais altos de sua 
atuação na Academia Brasiliense de Letras. 

Brasília, Distrito Federal, não poderia fugir à tradição Iíterária deste 
País que, desde os fins do século passado, cUltiva a criação e Õ funcioname!tto 
de organizações literárias que tinham nomes como·silogeus, como Grêmios, 

como sodalícios. Em verdade, todas estas organizações visavam participar, 
atruvés da criação da história e da crítica, da vida cultural deste País. 

Assim, vimos Machado de As_sis, o mestre não de todos nós, mas o mes
tre dos que escrevem bem, fundar a Adacemia Brasileira de Letras. 

Temos as academias estaduais como seus elementos de projeção, e numa 
rápida apreciação sobre a vida dessas academias, que há alguns anos atrás ti
veram na cidade de Goiânia ·um congresso que não mais-se repetiu, o que te
mos a lamentar, nós temos observado, a começar pelo meu Estado, que essas 
academias não são seios de Abraão, mas, sem dúvida, um território onde ra
r_amente_a política partidária -penetra.- Nas academias encontramos homens 
de todas as tendências, desde aquelas democráticas, com partidos juridica
mente registrados, até aquelas outra·s tendências que ainda não encontraram 
na sociedade o desaguad,ouro constituCional. 

Port;:mto, Sr. Presidente, tenho admiração pela vida, pela utilidade, pelo 
funcionamento das Academias de Letras deste Pais -elas ajudam a cultura, 
elas substituem aqueles antigos silogeus de letras. 

Aqui, em Brasília, alguns anos atrás, há mais de lO anos, sem dúvida, 
fundamos, com um grupo de homens de letras, a Academia Brasiliense deLe
tras. Nela temos professores- não vou citar aqui nomes, com medo do de
mônio du .omissão - temos juristas, temos romancistas, poetas, historiado
res, ensaístas, doublés de parlamentares, e de juízes, de homem dedicado à 
educação, à saúde. Faltava à Academia Brasiliense de letras um jornalista. 
Anteontem tiVemos a alegria de eleger, por unanimidade, um jornalista para 
a Academia Brasiliense de Letras, que substitui uma figura ímpar na história 
das letras não apenas de Brasília, como do País e que, em dia que iremos acer
tar - eu e o nobre Senador Dirceu Cardoso -falaremos de José Augusto 
Guerra. que foi vítima de acidente lamentável nas águas atlânticas do Recífe. 

O Sr. Gilvan Rocha- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREM A- Pois não. Ouço, com prazer, o aparte 
de V. Ex.', nobre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha - Nobre Senador Aderbal Jurema, associo-me ao 
s-eu discurso de sa!ldação a um dos nossos, porque o Jornalista João Emílio 
Fak~o é ~!TI dos nossos. O conví~i<? qu~ temos ~q~i foi_ suficiente, depois des
teS-anos, para uma verificciÇão muito simpática paia-nós,~prlncipalmente os 
do Nor_deste- este Pais se renova e se renOva em todos os sentidos. Não are
novação etária, que eSta não é importante, país me defronto com um homem 
extremamente jovem, como é o meu caro Senador, e sim a renovação de ide

·-iãs, a renovação de bfãsilídade, abSolUtamente necessária num País que quer 
despontar, de direito, com-o u~a_ d~ gran-des Potências n~ futuro. Esta sau
daçâO,- que parece singela, reveSte--se cte um significa~o muito importante: o 
acf:.sso que está acontecerldo nO País dãqueles self-made men, _daqueles que 
vicrilni de terraS diStan-tes, Con(jliístararn e venceram Brasília e definitivamenw 
te se -integraram aO património cultural do DístrítO Federal. V-. Ex• faz muito 
bem em proferir essa exaltação, que é uma exaltação de todo nós, é um feste
ja menta da chegada ao Senado da Capital da República de um dos mais lúci
dos c brilhantes representantes desta geração que vai continuar a grande obfa 
que se superpõe àS opiniões- políticas, a graride obra de transformar este País e 
esta Capital no grande farol do novo mundo que se aproxima. 

O SR. ADERBAL JUR.EMA- Recebo a participação do aparte de V. 
Ex~ não apena-s como" a intervenção do Senador Gilvan Rocha, como também 
a parti~rpação efetiva da Academia Sbrgipana de Letras. 

O Sr. Gi!van- -R-ocha - Muito __ o_brigado. 

O Sr. EPandro Carreira - Permite-me V. Ex~ um aparte? 

. 6 SR. ADERBAL JUREMA- Com prazer. 

O Sr. E~·andro Carreira - Nobre Senador Ãderbal Jurema, eu ia 
aparteá-lo sem conhecer, de antemão, o nome da pessoa a quem V. Ex• íría 
referir-se. Seria em torno das colocações sobre o espírito acadêmico, sobre a 
academi<J, sobre os silogeus, as arcádias. Exatamente, na oportunidade, traria 
umu cOntribuição, ~o sentido de que elas f<;>ssem renovadas e_ que _o espírit~ 
dessas acaderrlias saísse daquel3 muinificaÇão que_ tem caracterizado as- ae3:- _ 
de mias ~e letras deste País -d~ algumas dezenas~-~ -~nos para esta parte. No 
entanto, a sua declaração, em seguida, de que na Academia Brasiliense deLe
tras, inegavelmente, tem-se observ:3do o espírito renovador, que ela põe em 
movimento na aquisição dos seus membros, agora modifico as intenções qtie 
tinha de criticai ao espíritO bolorento d~ academias de letras, que- como 
disse - sempre vigorou até esta parte, para parabenizar, mais uma vez, a 
Academia Brasiliense de Leifas qUe; cOm- seu espírito renovador, talvez por 
Brasília ser uma cidade-menina, se d"ispôe a ·cõlher no selo da su3 comunidade 
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todas as forças intelectivas, todas as forças literãrias que fêm trazido uma 
contribuição valiosa pai"1f ã--vJda cultural de Brasília. Parabenizo-me com a 
Academia Brasiliense de Letras pela aquisição deste jovem intelectual que é 
João Emílio Falcão, não só como literato de vigor que desponta, çomo pela 
percuciência do seu raciocínio, a visão penetrante, aquilina que ele demonstra 
não só cm torno da observação do fenômeno político, como também em tor
no do fenômeno literário. Mcu.s parabéns à Academia BrasHienSe de Letras, e 
parabéns a V. Ex' 

O SR. ADERBAL JUREMA - "Cada homem carrega sobre seus 
ombros a sua geografia"- repito- dizia o nosso g-rande estadista-O_svaldo 
Aranha. 

Quando V. Ex• fala, parece que estamos navegando naquelas águas con
tinentais do Amazonas. Recebo a participa:çãà''do aparte de V. Ex• como 
mais um incentivo a que comuniquemos a esta Cãsa a eleição, há três dias, de 
um jornalista do batente para suceder a José Augusto Guerra, um jornalista e 
um contista --cJoão Emílio Falcão. 

O Sr. Nelson Carneiro--:-_ Permite V, Ex• um aparte?_ 

O SR. ADERBAL JVR.EMA- Com muito prazer, Senador Nelson 
Carneíro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Creíõ que ileste momentojã·a minha palavra 
será desnecessária, porque o Senado, por _unanimidade, manifesta o seu 
aplauso não só á esColha dá h osso "valoroso companheiro de trabalho- o di
ligente c atento jornalista João Emílio Falcão -,como também ao discurso 
com que V. Ex• presta hoje uma homenagem àqueles que, pelos estados, mui
tas vezes atê pelos municípios, procuram manter viva a luta pela preservação 
da literatura_ e da cultura. Meu aparte seria desnecessário, senão para dizer a 
V. Ex• da minha alegria por ver escolhido para integrar a Academia Brasilien
se de Letras quem, há tantos anos e com tanta dedicação, tem servido a esta 
Casa, aos ideais que aqui defendemos e, principalmente, tem valorizado, atra
vés dos seus trabalhos, das suas reportagens, das suas crônica_s, a literatura 
nacional. 

O SR. ADERBAL JUREMA -A participação do Senador Nelson 
Carndio, a· queffiflá ilüiTS de 30 anos _nos habituamos -a admirar, não apen~~ 
pela sua atuação-polítlca;-rna-s -pela maneira cOrilo quéS. Ex• é~um-escritor 
político, daqueles que têm a consciência que nem sempre podem escrever cer
to, mas sempre escrevem bem, vem abrilhantar o meu discursO. 

O Sr. Ere!ásio Vieira - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O Sr. Lui= Viana- Permite-me V. Ex• uni aparte? 

O SR. ADERBAL JVREMA -Concederei o aparte ao nobre Senador 
por Santa Catarina e, em seguida, ao emlnenie- Senador Luiz Viana. 

O Sr. El·elásio Ffeira - Nobre Senador Aderbal Jurema, a Academia 
Brasiliense de Letras, em poucos anos, alcançou a admiração e o respeito no 
Brasil, em razão da contribuição dos _seus fLIJldadores, daqueles _que integram 
essa magnífica instituição. A Academia Brasiliense de Letras está de parabéns 
mais do que o novo acadêmico, porque a eleíção- consagradora de João 
Emílio Falcão, pelas virtudes de que ele é portador, como homem de grande 
sensibilidade, homem de grande dedicaçãO às letras, homem fácil no manejar 
a caneta_ para reproduzir com fidelidade os fatos, para expresar opiniões de 
alta valia para nós e principalmente pela po:;tura firme, representa mais um 
fato r a projetar ainda -mais a--)\Cademia Brasiliense de Letras_. Por intermédio 
de V. Ex~. que teve a feliz oportunidade de fazer a exaltação, nesta tarde, des
sa instituição e do novo acadêmico, expressamos os nossos patãbéns à Acade
mia e ao jornalista João Emílio Fatcão. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Eu estou vendo qa sua fisionomia; meu 
ainda jovem Senador de Santa Catarina, ~queles _pioneiros_ da revista Sul, os 
artistas, os xilógrafos, os contistas de Santa Çatarina. Por iSSõ, recebo com 
muita alegria a participação de V. Ex~ no meu discurso. . 

Concedo o aparte ao eminente Senador Luiz V_iana. 

O Sr. Lui:. Viana- Eu tinha pedido a V._ Ex• me permitisse íhtervit no 
seu discurso para secundar o aparte que vinha dando, naquele momento, o 
Senador NGlson Carneiro com o seu brilho habitual. Desejava, sobretudo, 
associar-me às palavras de V. Ex~ pela eleição d_o nosso confrade, jornalista 
Falcão, que tanto tem honrado o setor de imprensa desta Casa, ao qual até já 
presidiu, e presidíli com eficiénciã, càm- btllho, com moderação e cercado da 
estima e da consideração_ de todo_ o Senado. Mas, queria acres~entar a essas 
palavras de solidariedade, realmente, quanto é oportuno V. Ex• salientar a 
participação importante que tem, na cultura do País, todos os elementos, to
das as academias, centros culturais, un~versidades, pequenas associações de 

letras, trovadores, poetas que vivem _espalhados pelo Brasil inteiro e que são 
·eles, realmente, a gran~~sementeira -dOnde s_aem os grandes intelectuais do 
Puís. Quando tomei poSSe na Acadeinia "BiãS1leira- de Letras, no- meu discur
so, eu acentuei iSSO,·qoúe--nós êramos',-}ustam.ente a cotfSeqüência desse movi
iri_en_to -que €:xiS_tia, -~--qu_e e~iste e~- tOdo O País. Nenhuma academia pode ser 
solta, ela não é um órgão no espaço, ela é justamente o fruto de todo aquele 
trabalho, por vezes desconhecido, mais ou menos anônimo, por vezes não re

, c;,on-heCidõ, in:fs-CfUe'_é- üidisf,eiiSâVei à -Cultura--de urri çiã:ís. Quào, portanto, 
congratular-me coni. V. Ex•, e também pela eleição do nosso prezado e ilustre 
confrade, o jornalista Falc_ào. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Se outro mérito não tivesse a eleição de 
Joüo Emílio Falcão, um que muito lhe agradarã é que João Emílio Falcão en
tra_ pela palaY:ra e_ pelo aparte de .. Luiz Viana na história, -porque falou o histo-
riador: -o • --- -

O Sr. Lui: Viana - Muito Obrigado a V. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena- Permiie-rrie V. Ex• um aparte, nobre Sena-
dor? 

___ O Sr. Lomanto Júnior- Permite-me V. Ex• um- aparte? 

O SR. ADERBAL JVREMA -O Senador Humberto Lucena pediu 
antes o aparte. Depoi~ terei _o prazer de concedê-lo a V. Ex• ta_mbéni_. 

- O Sr. Humberto Lucena- Um dia desses, fui tomado de espanto ao ler, 
num jornal da Bahia, que a Academia Bajana de Letras havia eleito, como 
um dos seus membros, o Governador Antônio Carlos Magalhães apenas p~ra 
.ag-rad~cer, se não me engano, a doação de um terreno que aquele dirigente 

-havia destinado àquela institUição cultural. O discurso de V. Ex• põe a Aca
demia de Letras no seu devido lugar, como centro de cultura._ E as alusões que 
V. Ex' faz ao caso específico da Academia- Bi'"ãsiliense de Letras nos dehc_a 
muito à vontade_, também, para congratular-nos com essa instituição do Dis
trito Federal pela magnífica escolha do jornalista João Emilio Falcão para in
tegrar o quadro dos seus imortais: Todos nós que privamos da amizade de 
João Em11io Falcão estamos acostumados a conhecê-lo de perto, a dar o nos
so t.estemunho sobre~ sua sensib.ilidade para os assuntos da cultura a que ele 
~c dedica com esses requisitos que ornam a sUa personalidade, que são uma 
grande inteligéncia, um excepcional talento e -Uma ampla cultura, sobretudo 
no campo literário, de que é prova as suas produções não só através de repor
tagens publicadas pela Imp_ren~a _b_rasileira, como por livros que já lançou, 
com o comparecimento maciço de amigos e admiradores. Por .lodos esses 
lÍtUI!Js, ele faz jus ao _seu lugar na Academia _Brasiliense de Letras. 

O SR. ADERBAL JUREM A -O início do aparte de V. Ex• é muito 
autêntico porque V. Ex' representa, na sua formação cultural, o irredentismo 
de um Carlos Dias Fernandes e de um José Américo de Almeida. Agradeço a 
participação dQ aparte de V. Ex• em meu discurso. 

O Sr. Agenor Maria - V. Ex~ me perrriite um aparte? 

O SR. ADERBAL JVREMA- Eu preciso observar a ordem. Primeira
mente, vem o nobre Senador pela Bahia, Lomanto Júnior; depois, o Senador 
pelo Piauí, Albefto SOva: depois, chegará a vez de V. Ex• sem esquecer Mato 
Grosso. 

Tem o aparte -o Senador Lo manto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior- Senador Aderbal Jurema, V. Ex• está realmente 
numa tarde feliz, como soem ser todas as tardes em que V. Ex• fala nesta Ca
sa. 

O SR. ADERBAL JUREMA- V. Ex• me confunde. 

-o ~r. Lomanto Júnior- Venho trazer a minha solidariedade às justas 
homenagens que V. Ex~ presta a um brilhante jornalista a quem todos já habi
tuamos a admirar e-a_inscrever na _lista dos nossos amigos. Conheci João 
Emílio Falcão no Min-istériO da EducaçãO. Erã ele o encarregado do setor de 
Comunicações, o homem de iffiprensá do Ministro Jarbas Passarinho. E, cer
ta feita, valí-me dele, recebendo os dados. as informações necessáriaS pai'a de
fender o Ministro da Educação de então, atual Presidente do Senado, de in
justas acusações de que tinll8 sido vítima na Câmara dos Deputados. Aí pude 
perceber, de logo, o seu talento a sua cultura: as informações eram tão nítidas 
e vieram facilitar tania o meu pronunciamento, que come-çou uma longa ami
zade que espero cada dia mais se intensifique. Piauíense da melhor cepa, jor
nalista admin.íve_l, homem de cultura, jovem ainda ingressa na Academia Bra
siliense de Letras. Sem dúvida, é o prêmio, ê o justo prêmio ao seu_ talento. 
Quero manifestar a V. Exb 9 e juntar as stias palavras, brilhantes palavras, 
este meu modesto aparte, para signifiCar o regoZijo do Senado, pois que não é 
somente do Piauí, mas daqueles que têm a felicidade de privar da intimidade 
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de João Emílio Falcão. Quero eu registrar, da tribuna deste Estado, a minha 
~otidariedade às homenagens que V. Ex• presta. João Emílio Falcão recebe, 
nesta tarde, o justo prêmio pelo seu talento, pela sua correção como jornalista 
e, sobretudo, pela sua afetividade corno amigo. -

O SR. ADERBAL JUREM A- A fluência do aparte de V. Ex• traduzo 
orador impressioniSta que a Bahia mandou para i!siã Casa. Por isto é com 
alegria que registro o seu aparte, Senador Lomanto Júnior. - -

E, agora, tenho que ceder a vez a um conterrâneo do homenageado~ do 
recém-eleito, jornalista João Emílio Falcão. · · 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Aderbal Jurema, V. Ex~. como 
acaba de dizer o nobre Senador Lomanto Júníor, quando o·cupa a tribuna, 
prende a atenção dos seus pares não só pelos assuntos que traz ao conheci
mento da Casa, mas pelo conhecimento que tem daquilo que discorre aqui. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Muito obrigado. 

O Sr. Alberto Silva--.:. Estava ouvindo no meu gabinete a Palavra de V. 
Ex~ quando lembrava à Casa que prestava homenagem a um joveln que in
gressava na Academia Brasiliense de Letras, e verifiqUei tratar-se de meu con
terrâneo e amigo, o jornalista João Emílio Falcão. Apressei-me a vir até aqui, 
para também manifestar-me junto com nossos pares, naturalmente numa 
pálida expressão, já que aqui usaram da palavra um acadêmico como o Sena
dor Luiz Viana e outros que tão bem representam a cultura deste País. Quero 
dizer que o talento desse meu conterrâncue,amigo realmente é algo que justi
fica sua entrada para a Academia Brasiliense de Letras. Eu ia dizer, e o Sena
dor Lornanto Júnior passou a minha frente, que o cOnheci no Ministério da 
Educação, onde prestou um grande serviço, não só ao Ministério, mas a cul
tura do País, porque, no cargo que ocupava, ele teve oportunidade de fazer 
com que governos estaduais, como eu na ocasião, pudessem ter bibliotecas, 
pudessem levar livros para a juventude do nosso País. qe_ modo que, para 
mim, não foi surpresa: ê uma grande alegria ter um conterrâneo do talento de 
João Emílio Falcão na Academia Brasilíense de Letras. 

O SR. ADERBAL JUREMA -Senador Alberto Silva, V. Ex• alia a sua 
formação técnica à sensibilídade e à combatividade polítiCa. Portanto, -a sua 
saudação ao companheiro dO Piauf vein, sem dúvida, enriqUecer o nlCu pro
nunciamento. 

Ouço o ilustre Senador Agenor Maria, do Rio Grande do Norte. 

O Sr. Agenor A-faria- Agradeço a deferência e a oportunidade que V. 
Ex• me dá de traçar, ligeiramente, o perfir do meu grai1dC-arnigÕ JOã-O Emílio 
Falcão, que conheço há váriO-S aúOS. Falcão é o operário das letras, é o ficcio~ 
nista, é o homem que faz poesia por sentimento, ê o homem, eilhm, que con
vocado pela Academia Brasiliense de Letras para ser membro dela, não só en
grandece aquela Academia como deixa todos os s~us_a__migos cert9s de que va
leu a pena João Emílio Falcão se dedicar às letras. Congraúllo-rrie com-V. Ex• 
e corn a Academia, pnis teriho a certeza de que Falcão muito servirá ãs letras 
da nossa Capital. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Falou o homem telúrico do Rio Gran
de do Norte, o Senador Agenor Maria, que veio lrazer a frescur~ da terra 
norte-rio-grandcnsc para o meu discurso. 

O Sr. Bernardino Viana - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA -Com muito prazer. 

O Sr. Bernardino Viana- Caro Senador Aâerbar JUrema, em nome da 
parcela do povo piauiense que me elegeu e no meu próprío, quero 
congratular-me com V. Ex• por ter tido a feliZ [effibiaOça de. trazer pai-a .. regi§~ 
tro nesta Casa a eleição do prestigiado e competente Jornalista João E:míllo 
Falcão Costa paia a Academia Brasiliense de Letras. E congratular-me com 
essa entidade pela feliz escolha, que representa um prêmio à cultura do gran-
de jornalista amigo no cenário brasileiro. · -- - ·-

O SR. ADERBAL JUREMA- Nobre Senador, a intervenção de V. 
Ex~ lembra a responsabilidade de João Emílio Falcão com a sua entrada para 
a Academia, porque lá, na região onde existe a barragem da Boa Esperança, é 
na magia destas duas palavras que nós saudamos a su_a entrada na Academia_. 
Agradeço a V. Ex' esta participação afetiva no meu discurso. 

O Sr. Mauro· Benendes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA- O nobre representante por Mato Gros
so havia sõlícitado o ap:irt6 alites. Após Ouví-Io, corlcedCrcl o 3parte a V. EX~ 

O Sr.josé Fragelli- Nobre Senador, não poderia faltar a palavra de um 
representante da mais jovem província do Brasil, como Estado, excetuando 
Rondônia. A eleição do jornalista João Emílio Falcão pã.i=a a Academia Bra-

siliensc, sendo ele, também, um provinciano, é um fato que honra todos os 
Estados brasileiros, sobretudo aqueles seus filhos que, vindo para as grandes 
metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo c, hoje, Brasília, fazem como que 
a integração -intelectual da pátria brasileira. Quero me congratular com a 
Academia c, também, com o acadêmico recém~eleito,_ em meu nome e em 
nórttc do nobre Sen_ador M~ndes Canale, um grande_ admirador de João 
Emílio Falcão, através de quem eu conheci o jornalista, o homem correto 
como profissional aqui, nesta Casa, o homem que tem sensibilidade, aquele 
qUê SeiTipie,- nos C_Ontat(ls _que mantivemos, nos mostrou conio os prOfissiO
nais da imprensa valorizam para toda a Nação os trabalhos desta Casa e do 
Congresso. Finalmente, devo dizer que ele não poderia ter alguém que lhe 
prestasse a melhor homenagem com a sua vitória, sendo eleito para Acade
mia Brasiliense de Letras do que V. Ex~, também um grande cultor da letras 
brasileiras. Muito obrigado. 

O SR. ADERBAL JUREMA -V. Ex• fala em província, e nós estamos 
aqui na grande Província _de Juscel_in_o KubitSi::-hek de Oliveira, que é Brasília. 
Nesta Província sonhada desde o século passado, não apenas por D. Basco e 
José Bonifácio, mas turn_~ém por um menino brejeiro das margens do Paraí
ba, cm 1928, nesta Prov_íocia nós ouvimos, com- respeito, a palavra de um ju
rista do Mato Grosso que tem sensibilidade para as coisas_ do espírito. Muito 
obrigado pela participação de V. Ex~ 

O Sr. Saldanha D~,>r;:i- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O Sr. ,\!aurri Benet·ide.s - Permite-me V. Ex~ u~ aparte? 

O SR. ADERBAL JUREM A- Eu tenho que obedecer a ordem, Sena
dor Saldanha Derzi e parece-me que_ agora é a vez do Senador do Cearâ. 

O Sr. Afauro Benevides- Eminente Senador Aderbal Jurema, V. Ex•, 
pelo Seu brilho cultural, pela fulgurância de sua inteligência, exerce um fascí
nio irresistível sobre todos nós, seus colegas nesta Casa, instando-nos, com
pulsoriamente, a interferir nos seus pronunciamentos. Eu recordo que, num 
deles, há cerca de vinte dias, V. Ex~ praticamente, a exemplo de boje, levou os 
Senadores que, naquela ocasião estavam neste plenãrio, a interferir em suces
siVoS aparte$, quaii-do era transni.itida, denfro de concepções imaginosas que 
repercutiram· int~hsã,hiente- dentro da- Imprensa brasileira, uma projeção do 
ano 2008 com críticas sibilinas, velad~s. à estrutura política, econômjca, §O

cí3J e cultufaT q·ue eSYamOs a viver nestes tenlpQs-.-Hoje V. Ex•, mais uma vez, 
prende a atenção do plenário levando-o a homenagear um jornalista dos mais 
distinguidos, João Emírio Falcão, por sua recente eleição para a Academia 

_ Brasílíens_e de letras. Coino o fii:erarri os ouirOs Senadores. também eu dese
jo me associar a essa manifestação que V. Ex• presta ao ilustre nordestino, fi
lho do Piauí, que, desde quando cheguei a esta Casa, a ele me vinculei pelos 
laços de amizade e, Sob_retudõ. de profunda admiração, porque nele via um 
profissional de uma condu~a ética irrepreensível, a ponto de haver ascendido, 
com o apoio indiscrepante de seus companheiros, à liderança da categoria 
profissional, chegando a presidir o Comitê de Imprensa do Senado Federal. 
Logo depois, era João EmíHo Falcão, intelectual, que, numa tarde de autó
grafos memorável, nos brindava com o seu Livro ''Aleluia", que recebeu as 
mais encomiásticas referências da critica especialiZada em todo o País. E, no 
momento em que ele chega à imortalidade literária, meTece, realmente, os 
aplausos de todos nós que temos acompanhado a sua brilhante trajetória 
como jornalista e como homem de letras. A nossa homenagem, portanto, a 
homenagem do Ceará, ao grande nordestino, jornalista João Emílio Falcão. 

~O SR. ADERBAL JUREMA- Não poderia faltar ao meu pronuncia
mento, porque ele ficaria incompleto, se aqui nãci estivesse a voz de Domin
gos Olímpio, a voz de Franklin Távora, a voz de Alencar, a voz de Rachel de 
Queiroz e de tantos outros eminentes escritores daquela terra da luz. Muito 
obrigado pela participação do aparte de V. Ex~ 

-O Sr. Saldanha Derzi :...._- P~rmite V. Ex~ um apa.rte? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Saldanha Derzi- Nobre e_ querido Senador Aderbal Jurema, 
congratulo-me com V. Ex• nesta tarde tão feliz que nos dá a oportunidade de 
otivjrm()s o_- seu belo pr~:munciamento, hoinei1ageando esse extraordinário e 
talentoso_ jornalista João Emílio Falcão, pela conquista de uma cadeira na 
Academia Brasiliense de Letras. J oà_o Emílio Falcão, realmente, é admirado e 
qu~rido por todo~ os parlamentares pela sua conduta, pela sua linha, pela sua 
finura, e _pela sua habilidade no tra~o político; é um homem realmente excep
ciOnal. Mas, o que mais admiramos em João Emílio Falcão é a extraordinária 
honestidade profissional. 

O SR.ADERBAL JUREMA- Só quem conhece o pôr do sol dos pan
tanais pode compreender a alma de Saldanha Derzi, porquanto ele, nesta Ca-
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sa, tem sido sempre o amigo leal de todos nós. De maneira que a participação 
de Saldanha Derzi vem enriquecer o meu discurso. 

O Sr. Henrique San ti/lo - Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Com prazer. 

O Sr. Henrique Santillo - ErninentC Senador f\deybal Jurema,JJ_oiâs 
não poderia ficar de fora da justíssima homenagem que V. Ex• presta hoje a 
João Emílio Falcão, por todas as suas extraordinãria~ qualidad~.,Portanto, 
Goiãs, também de tantos eSCritores ilustr:es, de tantos homens .que se destaca
ram nas artes e nas letras deste País, sobretudo Goiás--de. Cora: C-q"[alina, de 
Bernardo Elis, de Hugo de Carvalho Ramos, de Amerj_cãnq .do Brasil, 
associa-se, com muito prazer, ã V. Ex' nesta homenagem: 

O SlLADERBAL JUREMA- Ainda há pouco- V. Ex• não estava 
no plenãrio- eu falava sobre as academias estaduais de letras e citefOoíânüi 
pela iniciativa qUC teve, há alguns anos, de reunir todas_as academias brasilei
ras num congresso, e lamentava que esse exemplo de Goiânla n-ãO tivesSe se 
multiplicado em outras capitais. De maneira que nãu poderia faltar a partici
pação de V. Ex•, daquela brava terra da cultura do Centro-Oeste bra_sileiro. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREM A - Ouço V. Ex•, nobre Senador Dirceu 
Cardoso. 

Os,._. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Aderbal Jurema, ~ão me podia 
manter arredio ante a manifestação de quase todo _o Senado pela eleição para 
a Academia Brasiliense de Letras do brilhante jornalista João Emílio Falcão. 
Conhecedor de sua obra, onde depreendi o lirismo que escorre de suas pági~ 
nas maiores, quero crer que a Academia se enriqueceu com a sua· aquisição. 
Representando o jornalismo sério, o jornalismo bom, João Emílio Falc~o foi 
recebido na Academía como uma homenagem a este homem que; no cotidia
no, faz, nas páginas de nossos jornais, uma literatura nova_, víyid~, __ vib~ante 
que tem feito adeptos em todas as categorias. V. Ex", como Presidente da 
Academia, naturalmente tem mais autoridade que nós para anUnciar ã re~ 

cepção breve desse novo acadêmi!::O. Eu, que já tive O pi'ãzei' di fãzer aqui 
duas anunciações de acadêmicos à Academia Brasiliense de Letras, cumpro 
também o dever de consciência ao prestãr também a minha homenagem a 
João Emílio Falcão pelo seu ingresso nessa Academia, que dentre as acade
mias estaduais tem se projetado como uma das mais vibrantes, das mais labo
ifosas entre as associações de letras de nosso País, Aínda ontem, lendo a pri
meira obra da primeira mulher admitida na Academia Francesa de Letras, 
Margueritte Yourcenar, "Memórias de Adriano", tive uma surpresa das mais 
gratas, porque nunca Ii de mulher páginas de uma lingu-agem tão expressiva, 
tão brilhante, escrita quase no compasso de uma linguagem quase toda em 
verso, que me chocou profunda e agradavelmente. A Academia Francesa de 
Letras abre suas portas e admite a primeira mulher, Margueritte Yourcenar, 
que não é francesa, ê belga, naturalizada francesa, mas ql.!e fez jus pela 
magnífica obra, extraordinária obra, cujo primeiro vOlume acabei de ler on
tem no meu leito de febre. Portanto, prezado Senadof, como Presfdente da 
Academia Brasiliense de Letras, V. Extt está de parabéns, e a Academia se 
enalteceu, se engrandeceu com a aquisição, no seu quadro, da figura singular, 
da figura de jornalista, da figura de literato de João Emílio Falcão. As minhas 
felicitações. 

O Sr. Hugo Ramos - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Para completar, antes de conceder a 
palavra a V. Ex~. eu queria assinalar a participação do Senador Dirceu Car
doso neste discurso. Não poderia faltar S. Ex•, porque todos nós_aqui faze
mos bem ou mal a história, e el~ representa, sem dúvida, um Estado, que ê a 
matriz do maior cronista vivo do Brasil, Rubem Braga. De maneira que a 
participação do Senador Dirceu Cardoso, neste discurso, vem engrandecê-lo. 

O Sr. Hugo Ramos- Afinalt Senador Aderbal Jurema, o discurso de V. 
Extt tão oportuno, para homenagear uma das figuras proeminentes do jorna
lismo da Capital da República, revela não só o talento do homenageado mas 
de V. Ex• como homenageante, já que todo o Senado desfila para um pronun
ciamento à parte do discurso de V. Ex.' A Academia Francesa foí lembrada 
agora pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. A AQ?demia de Letras cie Austre
gésilo de Athayde e a Academia de Letr~s 9-e V. Ex•, num desfile extraordi
nário, revela a todos nós que é oportuno destacar o eiforç()extrá.õrdiilário 
desse jornalista, que nos habituamos a admirar pelo seu talento e pela fideli
dade ao exercício da sua profissão - essa profissão de jornalista, que é ex~ 
traordinãria, que é a janela aberta da Nação. A grande figura de François Re
né de Chateaubriand~ perante o Governõ da França, quando perguntado -
ele que foi um grande literato, um diplomata, ele foi um gênio dO ci:is_tianismo 
-ele apenas disse perante o tribunal da França: eu sou apenas um jornalista. 

De maneira que V. Ex•, ao homenagear o nosso jornalista, em verdade, V. 
Ex~ homenageia uTna daS figuras intelectuais da nossa Capital de maiOr ex
pressão. Parabéns a V. Ex" 

O SR. ADERBAL JUREMA- Recebo a contribuição do representan
te do Rio de Janeiro que, nesta Cãsa, tem se ãTifriüidO cofio um dos grandes 
juristas do Congresso Nacional. Muito obrigado. 

O Sr. Almir Pinto --Permíte- V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA -Com muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Al~ir Pinto -:V. E:é qu::Úldó homenageia ul)i.a grande figura bra
sileira, receheu .apfãus_os __ d_a banda ocídental e ainda não recebeu qualquer 
aparte da banda orienta_!, ou melhor dizendo, da banda de lã e da banda de 
cá._Como integro a Bancada do PDS,.como V. Ex•, sinto-:me feliz em poder, 
neste aparte, oferecer-lhe uma modesta quadra que fiz: 

Aderbal, a tua palavra express-a sempre um poema, 
receba também o meu aplauso, antes fosse o de Iracema. 

~r a ist~?. que eu quer! a dizer a _V. Extt 

O SR. ADERBAL JUREMA- Não poderíamos encerrar o nosso pro
mrrici~ünentO -sem a parTicipação não apenas dos juristas, dos escritores, dos 
oradores, dos poetas, dos romancistas, vem também a voz improvisada e ad
mirável do cantador_ nordestino- ria palavra de Almir Pinto. 

Mas, Sr. Presidente, jã estã lOnga e~ ta cC!municação que, sent dúvida, se 
alongou maís pelo significado da eleição do jornalista João Emílio Fª'lcão do 
que pela palavra m()desta do nordestino que aqui" fala. Quero aproveitar a 
oportunidade para-um·a p-equena-fetifTCação: O Presidente aa Acãdemi8. Brasi
liense de Letras é o poeta nacional Domingos Carvalho da Silva. E nós, seus 
companheiros de trabalho, queremos, ao encerrar estas considerações em que 
evocamOs, de passagem, o Signíficadõ cultural das academias neste País, fazer 
um apelo a S. Ex' o Mini-stro da Educação, General Rubem Ludwig; e a S. 
Ex•, o Governador do DiStrito Federal, Coronel Aimé _Lamaison, para que 
noS dêem uma pousada certa porque, há mais de I O anos, aqui lutamos para 
co"nseguir um lugar ao sol. A Academia Brasiliense de Letras precisa de um 
tetq modesto para que possa funcionar, publicamente, e não continuar na 
luta que nós vimos encetanto, de casa em casa, de casa de Presidente para 
casa de Presidente. 

Sr. Presidente do Senado da República, fica aqui; aproveitando esta con~ 
sagração que João Emílio Falcão recebeu dos companheiros, nesta tarde, aci
ma dos posicionamentos partidários, um preito ao jornalista e ao contista que 
simboliza, sem dúvida, na Academia Brasiliense de Letras, os anseios, as aspi· 
rações não_aj:lenas de meia dúzia de seus componentes, mas da própria cultu
ra brasileira. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Aos aplausos da maioria ex
pressiva de meus pares, pela eleição do jornalista João Emílio Falcão, junto 
os meus, em meu nome pessoal, para dizer que foi um justo prêmio a esse 
discípulo de Hipólito da Costa e agora de Machado de Assis que se dedicou 
às letras, tendo oferecido ao público brasileiro o seu festejado "Aleluia". 

João Emílio Falcão será mais uni astfOã. brilhar no firmamento da novel 
Academia Brasiliense de Letras. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Consulto aos Srs. Senadores se 
permitem a prorrogação da Hora do Expediente por mais 15 minutOS, para 
que quatro Srs. Senadores possam fazer pequenas comunicações. (Pausa.) 

Aprovada. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lomanto Júnior, para uma co

municação. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 

Dia 6, do passado mês de abril, faleceu em Los Angeles, Califórnia, Esta
dos· Unidos, o sociólogo patrício Alberto Guerreiro Ramos, que ali morava 
hã alguns anos, lecionando na Universidade local. 

Fascinarite e êdificante a trajetória vital desse baiano de Santo Amaro, 
agora encerrada aos 67 anos. 

De faffiíliá humilde-, pele escura e Inteligência excepcional, Guerreiro Ra
mó"s distinguiu-se desde muito cedo nas escolas que freqUentou. 

Sua formação foi feita na antiga Faculdade Nacional de Filosofia, da en
tão Universidade do Brasil, onde completou o curso de Ciências Sociais, e na 
Faculdade de Direito da mesma Universidade, onde concluiu o curso juridi-
co. 

Ingressou no ServiÇo Público Federal na carreira de Técnico de Adminis
tração, através de brilhante concurso público, de títulos e provas. 
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Paralelamente ao exercício desse cargo no Departamento Administratiw 
vo do Serviço Público, na década de 50, desenvolveu intensa e diversificada 
atividade, na colaboração prestada a dlversosjÕrnais, no rriagistério e na polí
tica. 

Orientouwse, como sociólogo, para e_studOs- espeCializados na área de a~
ministração e organização. Foi piofessor dessas m-itérias na Escola Brasileira 
de AdminiStração Pública da Fundação "Getúlio Vargas", nos primeiros 
anos de seu funcionamento. seria, também, pi-ofessor visitaiite da Universi
dade de Santa Catarina. 

Integrou a Delegação brasileira à Assembléia das Nações Unidas, em 
1961. 

Os numerosos livros que publicou deram a seu nome, em pouco tempo, 
projeção nacional e internà.donal. O traço predomínãnte de sua obra foi a de
fesa obstinada em que se empenhou, no sentido da formulação de uma postuw 
ra autônoma da sociologia brasileira. Um de seus livros mais importante, A 
Redução Sociológica, focalizou, por exemplo, o aspecto da necessidade de 
urna perspectiva brasileira para o enfoque sociológíCo qUe se fties.Se iiO-BiãSTf. 

Entre outros de seuS livros, :Podt!m ser citados: SOciologia Industrial; In
trodução Crítica à Sociologia Brasileira; O Problema N-aCional do ar<isil; A 
Crise do Poder no Brasil; Mi to e Verdade da Revolução Brasileira; e Sociolo
gia da Mortalidade Infantil. 

Os estudos, envolvendo a realidade social do País e sua problemátiC-a, no 
plano histórico e econômico de um mundo em crise, logo vieram a despertar 
em Guerreiro Ramos o desejo da ação política, Para que- nele pudesse exterw 
nar idéias·e tomar iniciatiVas que eXprimissem uma colaboraÇão pessoal
que se considerava capacitado a dar - para o equacionamento e a solução 
objetiva, dentro de uma necessária escala de prioridades, dos grandes proble
mas nacionais brasileiros._ 

Ingressou para isso no antigo Partido Trabalhista Brasileiro, elegendo-se 
Deputado FederaL Contrapondo-se, depois, à Revolução de_!964 teve seu 
mandato cassado: Mudou-se, então, voluntariamente, para os Estados Uni
dos, aceitando_honroso convite que lhe foi feit6, ern-1966, para ledõiütr Ad
ministração Pública na Universidade da Califórnia dó Sul. 

Lá permaneceu até agora, grangeando no meio universitário- ameiiéã:no 
alta respeitabilidade, na área de estudos especializados em que se fixou. Nos 
últimos anos, atendendo a convites, ministrou cursos_ de pós-graduação em
diferentes universidades europ.él.as e asiáticas. · · 

·outra faCe da personalidade e da ação de Guerreiro Ramos que merece 
destaque especial, foi ter ele assumido com altivez e ObjetiVidade- científica 
sua condição de negro. ' 

Ao contrário de silenciar sobre essa condição, como outros procedem, 
Guerreiro Ramos sempre enfatizou a própria negritUde (expressão que-muito 
usou), lutando pela exata definiçãO e pelo amplo estudo do problema do ne--
gro na sociedade brasileira. -

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex'" um- aparte? 

O SR. LOMANTOJÚNIOR- Pois não. Ouço V. Ex• com. muito pra-
zer. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os apartes não são permitidos 
nas pequenas comunicaç'ões: Porém, vamos ser tolerantes. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Lomanto Júnior, estava em fal
ta com a memória de Guerreiro Ramos. Já ouvi aqui o panegírico desse ilus
tre brasileiro, numa oração emocionante do nobre Senador Nelson Carneiro 
e não tive a oportunidade de poder dar o meu aparte. M:is, hOje V. Exf. sacode 
os meus sentimentos e qtierõ aperüis dizer a V. Ex• que fui cõntempCirâne~ de 
Guerieiro Ramos, na· Cârila:ra. EU fui seU coiD.panhdr6 ·nos deSloCamen-tos 
que fazíamos quase todos os dias da quadra dos DePutadOs àté a Câmara Few 
deral. Conheci de perto o poder da sua inteligência:·conhecr~-através- do seu 
livro .. As novas perspectivas", e o novo_ desdobramento que ele deu à Socio
logia brasileira. Ele hoje é um dos vultos que nós podemos colocar entre os 
grandes sociólogos deste País. Vítima que foi da Revolução, porque era do 
PTB, às vezes contrariava posições do seu Partido, vítima que- foi, encontrou 
o asilo e a benemerência de uma universidade americana, onde ilustrou aquew 
la universidade com a sua sabedoria. Portanto, eu quero prestar, com muita 
emoção, esta minha homenagem tardia - e as glórias que vêm tarde já Vêm 
frias - à memória de GuerreirO Ramos, ffieu COmpanheiro de Câmara, meu 
companheiro de idas e vindas para a Câmara naquele tempo, e a um homem 
que ilustrou a Sociologia abrindo novas interpretações e novos rumos. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Agradeço sempre, muito sensibilizado, 
o aparte do nobre Senador Dirceu Cardoso. Realmente foi uma felicidade V. 
Exf. ter sido contemporâneo daquele grande baiano, daquela grande figura 
nacional que é Alberto Guerreiro Ramos. 

Nessa luta conduzida sempre em nível alto, denunciou preconceitos que, 
na su~_ 9piniào, infelizmente ainda existem em_ nosso País, disfarçados pela 
suposta idéia de que possuímos uma sociedade tolerante, em que domina a fi
gura simbólica e fictícia dO ·chamado_ homem cordial. 
_ __A identifica_ção de Guerrelr_o Ramo~_ com _(l..s suas 9ri_gens africanas assu
ffiiu tais rirÇ>porÇões que,_ nos últimos an9s, ao p_rO!li:!nciar conferências nas 
universidaâes americanas -Inclusive nas regiões do país em que o preconcei
to racial é mais forte- ia tra}ado de bata, a antiga e solene veste tribal africaw 
na, evocativa de costumes e de contextos culturais~ quç ele fazia questão de 
emprestar valorização ostensiva. 

Homem de idéias, de teses nãowconvencionais no seu campo de estudo, 
Guerreiro Ramos não fugiriã ·nunc~ à firirie âefesa de suas posições, levando
a, ao _contrário, às últimas conseqUências. Da E&.cola Brasileira de Adminís~ 
tração Pública, para citar um exemplo, afastou-se por fatos decorrentes de 
uma simples controvérsia que teve com outro- Professor. 

Qpin!ões peSsoais que _susteritou, face a problemas sociais e políticos do 
-Brasil_, IJlObilizâram contra e.Ie, também, o antagonismo agressivo de alguns 
porta-voz_es conhecidO$ _dªs e-ª_quet:das brasileiras. 

Não concordo, Sr. Presidente, com a totalidade das teses que integram o 
pensamento de_ Guerreiro Ramos. Nem_ aceito algumas das colocações que 

_fez,_ ao teorizar sobre a problemática do País. 
Discordâncias desse tipo, ent_retanto, não. constituiriam motivo para que 

eu aqui permanecesse mudo1 no, i~gr?tO momento _em que a morte veio interw 
romper a vida desse patrício ilustre- quando, ainda em plena e fecunda ma
turidade intelectual, muito poderia produzir e ensinar. 

Suas posições políticas, inclusive a que assumiu face à Revolução de 64, 
estão agora anuladas, pe~o fato maior que é seu _própriO desaparecimento físiw 
co. 

De Alberto Guerreiro-Ram~os, o que p~rma~ece neste momento a consi
derar- é só o·e~plêndido exemplo de esforço, de perseverança, de coerência, 
de cultura, de honestidad~ e de dignidade humana que encontramos na sua 
vida e na sua obra. 

A propósito, poder-se-á nl.esffio di~er que o Brasil acaba de perder uma 
das personalidades mais vigorosa-s-e singulares que aqui emergiram em qual
quer tempo. 

Que a família d~ Guerreiro ~amos, sua viúva D. Cléia e seus filhos Al
berto e Eli~na re_çebam,_pois, de~te representante da Bahia no Sen~do Federal 
-~r Tna:nífestação de um profundo pesar. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Nelson Carneiro, para uma breve comunicação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.) ....:.·-sr. Presidente e Srs. Senadoie5: _ 

Há iniiito tenho criticado, desta tribuna, o novo crime que se criou no 
Brasil, que não figura no Código Penal nem na Lei das Contravenções: é o 
crime de não.ter carteira de identidade. Quem não tem carteira de identidade 
neste País é c~ns"i~era~o vagabun~o. 

Diz o Jornal do Brasil, em editoriai ifl.titulado "Violência em Série". 

Carteirã de _i_dentid_ade, emitida pelo Governo do Estado, não é 
mais documento para a polícia do mesmo Estado do Rio. Um poli
-cial desses que estão mobilizados para pedir documentos - pedem 
como se estivessem assaltando em plena rua- explicou a uma vítiw 
ma porque a identidade não vale: não prova que seu portador esteja 
empregado. 

Ora, Sr. P~~sidente - vou incorp~~ar este artigo às minhas. conside-
raçõe~ --:- é um novo crime: O crime -de não ter carteira assinada. Num pafs 
onde o desemprego cada dia "aumenta mais, o cidadão que é surpreendido 
com a sua carteira de identidade, a sua carteira de trabalho, mas apenas não 
estando empregado, porque não há emprego, ele é, então, considerado sus
peito e levado para a Delegacia Policial e fica sujeito a todas as humilhações 
de que isto resulta. 

Mas, há, ainda, Sr. Presidente, um outro aspecto, constante deste trecho 
que passo a ler: 

E: assim que a arb1trariedade se COnsuma em baixo, no nível 
diário de execução das ordens. Om repórter do Jornal do Brasil fez 
o teste do preconceito social e racial erigido em critério: munido da 
carteira de identidade, entrou num ônibus como simples passageiro 
e se preparou para o pior. Quando a polícia deteve o ônibus, o re
pórter"- por serpreto- foi o Primeiro revistado entre 30 detidos. 
Tudo se passou exatamente como acontece diariamente em todos os 
episódios da série. 
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Continua o Jornal do Brasil, em seu editorlal, dizendo o seguinte: 

Por trás da declarada disposição de combater o crime está sen
do posta em prátTC3 Urifã pretensãO que "o próprio Ministro da Jus
tiça já recusou: quando os secretários de segurança se reuniríim para 
pleitear a prisão cautelar, como instrumento de combate _ao qime,_o 
Ministro Abi-Ackel teve a coragem de negar a necessidade e mos
trar a inconVe"niência da prisão cautelar. 

Ora, Sr. Presidente, o fato de o cidadão_ não _t~r ?. cateira- a$Sinada não 
pode ser crime neste País. Porém, neste País estãfnos vendo a polícia praticar, 
a cada momento, em todos os estados e municípios, a violência contra cída
dào que muitas vezes não tem dinheiro sequer para tirar uma carteira de iden
tidade e, quando o tem, muitas vezes demora váriOs meSes Pata obtê-la. Mas 
não é só isso: se ele-tiver carteira de ident!dad~, não serve; ele é, apesar de ter 
carteira de identida_de, um suspeito. Ele precisa ter carteira de trabalho, se a 
carteira de trabalho não estiver assinada, então, sim, ele vai preso até provar 
que é inocente. 

Esses, Sr. Presidente, são crimes _novos· que eu quero, mais uma vez, de
nunciar desta tribuna, coerente com todos os pronuncia-mentos anteriores 
que tenho feito nesta Casa. É preciso que o- Poder Público, onde quer que ele 
esteja, se lembre que a presunção é a inocência. Só com uma prova é que se 
pode concluir pela culpabilidade. Não se pode multiplicar o- número de sus
pdtás -num país de tantos desocupados. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NELSON CAR
NEIRO EM SEU DISCURSO: 

VIOLtNCIA EM Sf:~:IE 

Carteira de ide.otidadc, emitida pelo Governo do_ Estado, n_ão é mais _do
cumento para a polícia do mesmo Estado do Rio. Um policial desses que es
tão mobilizad.os para pedir documentos -pedem como se estivessem assal
tando em plena rua- explicou a uma vítima por que a identidade não vale: 
não prova que seu portador esteja empregado. 

Ã lógica cm vigor é esta: se alguém não está traba_lhando ê marginaL A 
polícia revogõii a v-alidade das carteiras de identidade no Rio. Quando e-ncon
tra um desempregado num ônibus, não quer saber de explicações: dispensa
lhe o tratamento de suspeito. 

Em princípio, todos são suspeitos. Quem suspeita é a polícia, quem tem 
que provar inocência é o cidadão. A única prova, atualmente, é a carteira de 
trabalho com a assinatura do empregador c Se o cidadão for um des~mprega
do, como ocorre atualmente com gr-ªnde parcela.~a_p_op_ulação, até a carteira 
de trabalho torna-se uma prova contra eles. ---~ 

Qual o critério para se prender qualquer cidadão que viaja de ônibus? 
Não há critério- informâ.m os superiores dos soldados que, além de armas e 
prepotência, levam consigo preconceitos superpostos. A esses homens, ~_rrpa
dos e preconceituosos, é que se atribui o poder de deciSão pessoal para pren
der cidadãos que pagam impostos e têm documento de identidad~. 

E assim que a arbitrariedade se consuma em bajxo, no .oível diãrío qe 
execução das ordens. Um repórter do Jornal do Brasil fez o teste do precon
ceito social c racial erigido em critério: mu~ido 9-a. C"arteira_de identi.dade, en
trou num ônibus como simples passageiro e se preparou para o pior. Quando 
a políCíã. deteve o ônibus, o repórter- por ser preto- foi o prirrie1ro revista-
do entre 30 detidos. Tudo se passou exatamente corno acontece diariamente 
em-todos os episódios da séríe. . 

E o que se passa em cima, no nível dirigente da políCia? 
O Comandante da PM, COronel Edgar Pinga ri lho, com visível descon

forto, explica os objetivos_prctendidos pelos meios condenáveis de que se es
tão valendo os policiaíS. Assume a responsabilidade pela operaçãO qUe pre
tende reduzir a estatística dos assaltos diários a ônibus. :E: louvável, mas os 
critérios que balizam a operação são irfã.deQUaâ~S. Ofendem o sentimento da 
lei, sem o qual não existem nem sociedade, nem Estado. 

Uma ação preventiva, considerada suficiente para impedir a proliferação 
de assaltos, não tem como distingUir ·entre O marginal e o cidadão comum. 
Qual é o sinal exterior do marginal? E como a polícia, sem prova, identifica o 
.suspeito? Pela suspeita. Em vez de inibir os marg-inaiS, a açãó arbitrária da 
polícia intimida a_ própria sociedade. 

Na verdade a PM está dando _um soberbo e de.finj_tivQ ~spetáculo de pre
conc_eito cultural: ninguém pode distinguir pela aparência entre um cidadão e 
um criminoso. A ciência atesta que não existe diferença e a História não dei
xará que o homem esqueça a degradação política que quis fixar na faça, na 
cor da pele .ou nas características fisícas um~f hierarquia que culminou na 
grande iniqílidade humana. 

-- -~ ~-o·,--.f!. 

Diz o Coro.nel Edgar Ping__aril_ho: n~o_ ê_ v~rciade que a PM esteja autoriza~ 
da a deter na rua ou num ônibus. to_dQs_ eis crdadãos. ~ não é - afiim-a õ co
mundante- simplesmente porque .. não tenho efetivos para deter todo mun
do, apenas os suspeitos". _Qual é o crit~rio para o exercido da suspeita indis
crimirüida? E quem vai aplicar o critério subjetivo tem formação legal e moral 
para discernir apenas pela aparência? Numa cidade com mais de 10% da força 
do trabalho desempregada e milito maís do que isso sem emprego fixo, com 
larga faixa de trabalho autônomo, é o própriO descritério atrelado aos mais 
primários -preconceitos sociais e raciais. 

.. Sempre ftzemos isso"- afirm·a O coniândante da PM. Nem por ter agi
do sempre dessa forma a PM está certa. O próprio Coronel Pingar ilho o reco
nhece, de certa.forrna~aQ cj_a_.r r<~:~:'!9 ~oj_l:Ji~ que declarou publicamente a ilega
lidade do comportamento policial. Reconh~ce que é ilegal prar, revistar e 
identificai na rua. Não oh_s_tªn_te_,_ a p_g_Iíciª -:--_~ Çiyil e"!- _Militar- conti~_ua a 
agir ilegalmente: pára, revista, identifica e prende na rua, tendo a sociedade 
como testemunha. -

A preocupação não é prender - afirma o comandante da_ PM - mas 
prover à tranqüilidade e à segurança da populaçào,_Co_m meios ilegais só se 
provê à intranqüilidade e à insegurança--da população, excluídos naturalmen
te os marginais de todas as categorias. 

Não está a cidilde diante de uma_ proposta aceitável, a que possa dar a 
colaboração a seu alcance. A campanha encerra uma ameaça indiscriminada, 
porque a polícia tem antecedentes de arbítrio e de práticas criminosas qu·e es
tão na memória da cidade. 

Por trás da declarada disposição de combater o crime estâ sendo posta 
cm prática üma pfetensãb que o próprio Ministro da Justiça já recusou: 
quando os secretários de segurança se reuniram para pleitear a prísão caute
lar, como instrumento de combate ao crime, o Ministro Abi-Ackel teve a co
ragem de n:egar ? necessidacfe-e-inO.Stfaf ·a inconveniência da prisão cautelar. 

E o que vem Praticando a PM do R"ió, -com o aP"oio da Polícia Civil, a 
título de ação preventiVa contra asSa_ltos a ônibus? Nada menos do que a pri.: 
são para averiguações, -numa confissão de que a polícia não é capaz d_e averi
güarprtmeíro-;-pa-ra-pedir a prisão com base em provas ou indícios de culpa. E 
grave que se pretenda institUir na marra um expediente de arbítrio recusado 
pCh1s autoddãâes-co·m-peterifés~ 

O sentido coordenado de ação militar dado à PM, nas sucessivas ope
raç~eS Apolo, identifica-a natureza Verdadeira do problema: a missão policial 
não tem nem- pOde adquirir carâter militar. É um equívoco. A orígem do equí~ 
vico está na própria doutrina que subordinou a Oficiais do Exército o coman~ 
do de policiais intlitares. Oficiais do Ex.ércitó formação militar e nãó preparo 
específico p"ara a açãO policial. Há uma diferença importante. Oficiais do 
Exército ~recebem pr~_paro-_para_ITtuiRi ma:is-âo que míssões de Polícia Militar 
-que só é militar no sentido de vestir farda e usar armamento. Mas é arma.:
mento para manutenção da ordem pública e n_ão para operações de guerra. 

Por ess<!_ via a _I_'M está_querendo _implantar padrões de ilegalidade e de 
arbitrariedade ~omo instrumentç de combatei ao crime. A lei não se presta a 
tais p<ipéis: a mais curto prazo do que qualquer efeito social benéfico, a coO
fiança da soci~c;la_de fií:.! .leJ --~-nos ~ClJ~- a~e_ntes ~star~ irremediavelment_c dilapi
dtid11. Po.rtanto, -é preciso que ãlguêm ---no Rio ou em Brasília- faça algu
ma coisa urgente_ p_a_r_a deter o braço prep~tente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Humberto Lucena, para uma breve comunicação. 

_Q.~IJ _HlJMQt;R[q-I.,'!CflfA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO b~Q" ORÀDOR·. SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Sobre a mesa. projeto de lei 
que s.crã lido pelo Sr. ('?-Secretário. 

t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 76, DE 1982 

Dá nova redação ao caput do art. 17 da Lei n'? 6.091, de 15 de 
agosto de 1974. 

o- COi1g"fesso Nacional decreta: 
Art. lO · O capid do art. 17 da Lei n' 6.091, de 15 de agos\o de 1974, pas

sa a viger com a· segl,)íri~é re_dação:_ 

"Art. 17 O eleitor que residir no Distrito Federal poderá re
querer ao juiz eleitoral dC seü ri ovo domicílio a remessa de sua folha 

-individual de votação, para sufragar, nas eleições para Governador 
e Vic_e-Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Esta
dual, os candidatos do Estado ou Território -de que for eleitõi." 
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Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriO. 

Justificação 

A redação atual do dispositivo que se quer alterar é a seguinte: 

HArt. 17 O eleitor que residir no Distrito Federal poderá re
querer ao juiz eleitoral do seu novo domicílio a remessa de sua folha 
individual de votação, para sufragar nas eleições para o Senado Fe
deral e Câmara dos Deputados os candídatos--do Estado ou TCrri
tório em que seja eleitOr~" 

O cotejo dos dois textos mostra que o projeto ãpenas aiiinenta a relação 
dos candidatos em que o eleitor residente na capital da República poderá vo
tar. 

Pela legislação vigente, ele só poderã sufragar os candidatos ao Congres~ 
so Nacional. Pela proposição que ora submetemos ao Congresso Nacional, 
poderá o vontante sufragar também os candidatos a Governador, Vice-
Governador e Deputado Estadual. --

Não encontramos nenhum argumento válido para que os candidatos a 
estes últimos postos sejam excluídos. Anteriormente, quando a eleição do 
Governador se fazia pelo voto indireto, é claro que o texto vigente tinha toda 
razão de ser. Agora, entretanto, caiu a eleição indireta. A Emenda Constitu~ 
cio na{ n<? 15, de 1980, restaurou a eleição direta. Ora, se o eidtor residCnte em 
Brasília já podia votar noS candidatos ao Congresso Nacional, deverá poder 
também votar no candidato a Governador. 

Por outro lado, não existe também nenhuma razão para que se exclua do 
voto do eleitor residente na capital federal os candidatos a Deputado Esta
dual. As mesmas razões que levaram o Congresso Nacional a permitir o voto 
nas eleições para o Congresso Nacional militam em favor da permissão do su
frágio para as- eleições dos aspirantes às vagas no Poder Legislativo dos Esta-
dos. · 

Acreditamos que, se o Congresso Nacional aprovar a proposição que 
ora temos a honra de apresentar, irá contribuir para estimular mais ainda o 
interesse dos eleitores residentes no Distrito Federal. Realmente, todos eles 
acompanham com o mais vivo interesse os pleitOs que se desenrolam em seus 
Estados, onde são inscritOs. Muitos deles são mesmo conhecidOS de alguns 
candidatos e gostariam de poder sufragar~ lhes os nomes. 

Como já se disse pOr ocasião da votação da Lei n9 6.091, de 1974, o elei~ 
tor residente em Brasília não podia votar porque não existe eleição na capital 
da República. Assim e por esse motivo, esse eleitor não era propriamente um 
cidadão, pois não podia exercer direito políticO por excelência, qual seja o de 
contribuir para a escolha de seus próprios governariú:s. A Lei n9 6.091 ameni~ 
zou tal situação. 

Este projeto visa jUstamente a estender mais ainda as-p(issibilidades--de 
exercício de direitos políticos pOr parte do eleitor que, embora resida no Dis
trito Federal, conserva o domicílio eleitoral de seu Estado de origem. 

Ademais, o projeto não irã trazer qualquer inconveniente às eleições, 
pois a expcriêricia anterior jã se mostrou altamente Positiva e motivou bas
tante os eleitores residentes na capital federal. Daí a razãO pela qual espera~ 
mos que o Congresso Nacioal aprove a proposição, com o que iiâ ao encon~. 
tro das aspirações de milhares e milhares de cidadãos aqui residentes, mas 
inscritos nas seções eleitorais de seus respectivos'Éstados. 

. Sala das Sessões, lO de maio de 1982. - Nélson CarneirO. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O projeto lido serâ publicado e 
remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. I9~Secretirío. 

É lida a seguinte 

Ofício n' 132/82 BiasiTia, li de maio de 1982. 
Senhor Presidente, 
Nos termos do§ }9 do art. 10 do Regimento Comlirit, tenho a honra de 

comunicar a V, Ex~. para os devidos fins, que esta Liderança deliberou substi
tuir os nomes dos Senhores Deputados Josias Leite e Parente Frota pelos dos 
Senhores Deputados Nilson Gibson e Osvaldo Melo, na Comissão Mista in~ 
cumbida do estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à ConstituiÇão n9 
I e 2/82, que "dão nova redação ao artigo 206 e seus parágrafos dei Consti
tuição Federal". 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os meus protestos de 
alta estima e elevada consideração. - Deputado Cantídio Sampaio, Líder do 
PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Serão feitas as substituições 
solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. 
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dia, por estarem em fase de 

votação ou dependerem de votação de requerimento, ficam com a apreciação 
adiada para a próxima sessão. 

São os seguinte os itens czlja apreciação fica adiada: 
I 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 I, de 1982 (n9 
5.495/81, na Casa de o~ígem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que autoriza a criação de Municípios no Território Federal de Roraima e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 98 a 101, de 1982, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador 

Dirceu Cardoso; e 
- de Municípios, de Assuntos Regionais, e de Finanças; favoráveis. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de 
I98l), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potiiendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.0 I 7.802,6I (seis n1Jlhões, 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. 

(Dependendo da votação--dO RequerÚnento n9 75, de 1982, do Senador 
Dirceu Cardoso, solicitando o exame da Comissão de Finanças.) 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (lriht<I"e Lfm-milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida conSolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 6, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.7I8.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
-=de Ciinitffii{Ção e Justiça, pela constitUcionalidade e juridicidade; e 
---de Municípios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 18, de 1981 (apre
sentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 66, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira (MG) a 
elevar em CrS 21.17LI50,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e 
cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 67 e 68, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 243, de I981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 1.382, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
e·m Cr$-2505.952.900,00 (dOis bilhões, quinhentos e cinco- milhÕes, novecen~ 
tos e cinqüenta e dois míl e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 1.383, de 1.981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
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7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nv 123, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de s.eu parecer n9 784, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Florido (MG) a ele
var em Cr$ 21. I 71.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, e cen
to e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívid1! __ ~o.ns.olidada, te.ndo 

PARECERES, sob n•s 785 e 786, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidad_e e jltrídicidade; e 
- de MunicípioS, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto d_e ResQlução n9 130,de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de _seu Parecer n9 850, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dracena (SP) a elevar em 
0$ 15.457.279,03 (quinze milhões, quatrocentos e cinqUentá e sete mil, du
zentos e setenta c nove cruzeiros e três centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo . --- · 

PARECERES, :Sob nos 851 c 852, de 1981, das Comissões: 
-de Constitui(ão e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, COI)l 

voto vencido do Senador Hugo Rumos; e 
- de 11-funicipios. favorável. 

9 

Votação, em turno, único do Projeto de Resolução n9 141, de \981 (apre
sentado pela comissão de Economia como conclusão de ~çu f>are~_r_ n9 883, 
de 19g I), que autoriza a Prefeitura Municipal de Altinópolis (SP) a elevar em 
crs 11.282.5f0,68 (onze rililhões; duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e 
dez cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob nos 884 e 885, de 1981, das Comissõe>: 
-de Constituiç-ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores José Fragelli e Hugo RAMOS; e 
- de ,Hunidpio.rf, faVorável; 

lO 

Votaçtio. em turno único, do Projetp de Resolução nv 193, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como concl.us.~o de seu Parecer n~>_l. 162~ 
de I 981 ), queoauwriza a Prefeitura J\.tunicipal de Caputira (MG) a elevar em 
Cr$ 2L 171.150,00 (vinte e um milhões. centL> e setenta e um mil, çen_to e cin
qüenta cruzeiros) o montante de sua dívid<!-. çonsolidada,_ tendo 

PARECERES, sob n's 1.163 e 1.164, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de A!unidpios, favorável. 

II 

VotaçJ.o. em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Bcnevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para o comerciário, na forma que esp-eCifica, tendo 

PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões 
-de Constituição e Justiça, pela constitucioil-alidadc, juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. . 

12 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Leí do Senado n9 329, de 
1980. de autoria do Se(lador Cunha Lima, que modifica disposítivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favoráveL 

13 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado _n9l64, çie 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Mareéhal-dq-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo -

PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, n-Os termos de substitutivo que apresenta; e 
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

. 14 
Votação, em primeiro turno, do Piojfto de Lei do Senado n9 352, de 

1.9.78, de autoria do Senador Accioly Filh.o, que dispõe sobre a ação de a11-
mentos, tendo PARECER, sob no 1,145, de 1981, da Comissão: 

-de Consrituiçào e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, e no 
mérito, favorável. 

15 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n"' 5.48G, de ·1 O d-e-agoslo de 1968, disciplinando o pagamento do l39 sa
l{lrio devido aos trabalhadores avulsos, téndo -- ~ 

PARECERES, sob n's 1.197 a 1,199; de 1981, das Comissões: 
..___ de Consrituiçào e Justiça, pela constitudonalidade e juridicidade; 
~ de Legislação Social, favorável: e 
~de Finanr;as, fãvoráveL 

16 

Votação. em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362. de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera di:;positivo da Lei 
n<! 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAYORAYEIS, sob nos 1.130 a 1 133, 1981, das ComisC 
sões: 

- de Constituição e Justiça; 
- -dt! Legislação Social; 
- de Scrrico Púhlicv Cil'il; e 
- de Finanças. 

17 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a

pfesentado- pela- Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
318, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a ~levar 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 ccinstitucíonalidade e jurídícidade; e 

- de Munici'pios, favorável. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, de autoria do Se
nador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça,) 

18 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição t: Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social. favotâvel~ 
- de Sern'ço Público Civil, coiltrár.IO; e 
- de Economia, favorável, com as Emendas de n9s I e 2-CE, que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento no 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Há oradores inscritos, Conce
do a palav~a ao n·obr_e Sena~or Evandro Carreira. 

O SR, EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE Ã REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Evclásio Vieira, por cessão do nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. EVEUSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR, PRESIDENTE (A1mir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique Santillo. 
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O SR. HEI\RIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador: J - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apenas para brevemente comunicar à Cã.sa que, hoje, se convocou, para 
uma reunião, a Comissão Parlamentar de Inquérito que apura a devastação 
da floresta amazônica. Esta convoca_ção foi realizada pelo seu eminente Presi
dente, o ilustre Senador Evandro Carreira. Lamentavelmente, Sr. Presidente, 
a meu ver, mesmo com a finalidade de apreciar um requerimento de suma im
portância, nenhum dos membros da Bancada do PDS compareceu à rCUnião. 
Portanto, não houve quorum para deliberação. O requerimento que.esta Co
missão deveria apreciar, hoje, é de minha autoria e refere-se à implantação do 
programa Grande Carajás, na Amazônia Oriental. 

Ninguém desconhece mais, neste País, a importância da Amazônia 
Oriental para o futuro do Brasil, mesmo desconhecendo-se mais de dois 
terços de suas reais potenciilidadcs económicas, vastíssima e- rica reg"iãO pro
picia à exploração agropccuária, em larga escala à Cxplora:ção madeireira, em 
larga escala, riquíssima em potencial hidrelétrico, riquíssiina-eni reCUrSos mi
nerais, constituindo"se ali, naquela área do País, talvez, hoje, a mais rica 
província mineral do planeta. riquíssima em ferro de alto teor, em cobre de 
alto teor. cm manganês de alto teor, em níquel, em ouro, em pedras preciosas. 
em zinco. em tungstênio, em silício e numa série de outros minerais além do 
alumínio, pois só o existente na região-nos-colocou como o terceiro maior 
País do mundo cm jazidas de bauxita. 

O Governo está decidindo, no entanto, a implantação deste programa de 
forma violentamente fechada. Há um Conselho Interministerial, criado por 
um der..:reto-lei. mais precisamente o de n9 1.813, há incentivos fiscais especiais 
na área. hú isençào de Imposto de Rt!nda por dez anos. Incentivos e isenções 
ti::m sido feitos às empresas multinacionais, até mesmo às empresas multina
cionais que estão ali realizando as obras de infra-estrutura através de concor
léncía pública, o que é um crime contra este País. 

Pretende o Governo aplicar na área, nos próximos quatro anos. cm 
obras de infra-estrutura, cerca de vinte e dois bilhões e meio de dólares. Aso
dedade brasileíra tCrá de pagar isto, e é natural que ela pague pela implan
tação de serviços de infra-estrutura econômica c social, para que o progresso 
continue porque agora, ainda há pouco, no discurso do nobre Senador Evelá
sio Vieira. ouvimos vários aparteantcs dizerem de que este País não se pode 
dar ao luxo de não crescer. de não se desenvolver economicamente. Mas aso" 
ciedade que, ao meU ver, quer pagar por isto. quer ter também a esperança de 
que isto seja devolvido. Uma das formas, talvez _a principal forma de devo
lução à sociedade é através dos impostos, dos tributos cobrados por aqueles 
que. de uma forma ou de outra, estariam ali desenvolvendo a Região. Mas 
nem isto, porque as concessões _se fazem às carradas, e eu diria, faz.em-se 
como se realizassem à calada da madrugada, porque sempre em ambientes to
talmente fechados, hcrmeti<.:amcnte fer..:hados, sem a participação de maís nin
guém, só com o pessoal da SEPLAN, que já mastiga as soluções e as leva ao 
Conselho Interministerial do Programa Grande Carajás apenas para 
homologá-las. 

O Sr. Lá::aro Burhoza- V. Ex' me concede um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pois nào. 

O Sr. Lá::aro Barbo::a- Nobre Senador Henrique Santillo, V. Ex' tem 
razão em mais um :i vez ocupar a tribuna para lamentar, desta feita. que a Co
missão Parlamentar de Inquérito que apura a devastaão da Amazônia não te
nha podido se reunir pela au::;ência de todos os integrantes do PDS que nela 
têm assento. O problema de Carajás, muito bem assinalado por V. Ex'. as
sunto que V. Ex' estudou cm profundidade. sendo hoje, sem dúvida alguma, 
um dos grandes conhecedores da problemática de carajás, não pode, pela 
grandiosidade que ele tem e pelas suas dimensões, porque a província de Ca
rajás, pelo que se sabe hoje é, a maior Província niinerária do mundo, não é 
possivel que as decisões _sobre Carajás ali sejam tomadas sempre de maneira 
hermeticamente fechada, sem que a Nação possa, sequer, discutir através de 
seus representantes, num grande debate, os seus próprio interesses vinculados 
ali, em decorrência do Projeto Carajãs. Meus parabéns, nobre Senador! 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouvi o eminçnte Senador Lázaro 
Barboza, com imenso prazer, e agradeço. V. Ex~ tem razão. Este ê um proble
ma de tal magnitude que o Congresso Nacional, mesmo com todo o seu vazio 
de poder, não pode dar-se ao luxo de omitir-se,. tal a magnitude da questão. 

Veja V. Ex' que a previsão de investimentos ri esta ârea, atia Vês dO Pro
grama Grande Cara]ás, nOS PróximOs dez anos;ê de cerca de i::ém bilhões de 
dólares, cem bilhões de dólares! .I: o maior projeto de todos os megalomanía
cos estabelecidos pelo atual Governo. t o maior de todos. 

O Sr. Lázaro Barboza- Senador Henrique Santillo, pergunto a V. Ex~ 
como as futuras gerações irão encarar o comportamento dessa geração de 
brasileiros, se permitirmos que as decisões sobre Carajâs sejam tomádas da 
fofma em que estão sendo tomadas. Qual será o julgamento? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Perfeitamente, V. Ex• tem razão. E 
a CPI foi provocada, a convocação se fez, para que pudéssemos ouvir ali o Sr, 
Nestor Jost, Secretário E;.;.ecutivp do Conselho lnten_ninisterial do Programa 
Grande Carajás, o Senador Albano Franco, nosso par, nesta Casa, que é Pre
sidente da Confederação Nacíonal da Indústria e que representaria a iniciati
va privada nacional, que precisa ser convocada para o Programa Grande Ca
rajás e não tem sido convocada. Na verdade, o Sr. Delfim Netto vai doze, 
quinze. vinte vezes por ano aos Estados Unidos, Europa e Japão, para convo
car as transnacionaís, para participar do Programa, mas a indústria nacional, 
a empresa nacional não foi convocada. 
_ _O!J-v_i_r um profe~so_r da ár~a,_ estudioso da Amazônia Oriental, Professor 

Manuel Gabriel Guerreiro, ouvir um especialista da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência, porque essa importante entidade, de nossos 
cientistas está s_ejnteressando pela questão e acaba de anunciar para os próxi
mos dias a realização de um simpósio nacional, patrocinado por ela, cm Belo 
l-Ioriwnte, sobre. o Programa Grande Carajás. E dada a implicação fundiária 
do programa- porque, a meu ver, estão oficializando a grilagem, o csbulho 
aos posseiros na área, ao amazónico, incluindo aí boa parte do Estado que eu 
e o eminente Senador LáLaro Barboza temos o prazer e a honra de represen
tar nesta Casa- por suas implicações, portanto, fundiárias, deveríamos ou
vir, também. o Sr. Presidente do GETAT, Dr. lris Pedro de Oliveira. Que 
pelo mel) OS essas autoridade.•:: aqui compareçam. a este Senado, para discuti
rem us implicações da implantação do Programa Grande Carajás, no que diz 
respe-ito a possível devastação da lloresta amazônica, que já se encontra, se
gundo t!studos da própria CPI a que me refiro, altamente devastada. 

O_Sr. E~'elásio Vieira- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. F.re/ásio Vieira- Os representantes do PDS se omitem porque as
sim têm que faLê-lo, por determinação superior. O Governo quer que todos 
nós ignoremos Carajás, pOrque Carajás ê um empreendimento para atender 
aos inten.:sst.'s das grandes corporações internacionais e tem a finalidade de 
ser um mero fornecedor de matérias-primas para as grandes corporações. 
Est:.t é a grande verdade, Senador. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Lamento ter que pensar como V. 
Ex~. porque vislumbro no PDS- homens da melhor qualidade, brasileiros da 
melhor qualidade. extremamente bem intencionados, dispostos a continua
rem dando tudo de si para o futuro deste País. Vislumbro entre os militares, 
entre os componentes de nos-sas FOrçaS-Ã.i-madas, homens dedicadíssimos às 
r..:ausas nacionais, verdadeiramente nacionais. Vislumbro em determinados se
tores da própria tecnocracia também homens muito bem posicionados, cons
cientes dos riscos que estamos correndo neste País, inserido na Am~rica Lati
na, aqui no Atlântico Sul, aqui no Terceiro Mundo, entre os nossos irmãos 
do Terceiro Mundo ... 

O Sr. Erelásio Vieira - Mas são poucos. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Mas será que estão revestidos por 
umu carapaça de insensibilidade total, ou existem ainda forças poderosíssi
mus atuando sobre suas consciências e, portanto, oferecendo obstáculos in
transponíveis ainda? 

A Oposição não é a dona da verdade. É óbvio. ela não pode ser a dona 
da verdade e há muita coisa equivocada na OposíÇãõ~-há muítos pensamentos 
oposicionistas equivocados tanibém; creio eu, Há muita gente que apóía o 
GovernO e que pensa -_correta-mente. Mas está havendo, realmente, uma po· 
sição refratária, tanto assim que num programa como este, Srs. Senadores, 
-que prevê-um investimento de m-ais de tOO bilhões de dólares, incluindo-se os 
cuSiOS financeiroS do programa Ii os próxini-65 !O-anos, continua sendo total
mente deddido por três ou quatro pessoas. Elas se apossaram da verdade to
tal e absoluta. Mas como? Cem bilhões de dólares significam, para os Srs. te
rem _uma idéia, mais de três_anos consecutivos do total de formação de capital 
fixo disponível para novos investimentos neste País. E a decisão nem ao me
n_os é discutida pelo partido majoritário, nesta e na outra Casa. Isso é um ab-
surdo, Srs.~ É preciso quebrar essa insensibilidade. -

Agora, mesmo. há poucos días, o Conselho lnterministerial do Progra
ma Grande Carajás, presidido pelo Sr. Ministro Delfim Neto, reuniu-se e de
cidiu, à revelia da própria Companhia Vale do Rio Doce, colocar em concor
rência pública, as enormes,- as gigantescas jazidas de manganês, cobre e 
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níquel, nas proximidades das riquíssimas jazidas de ferro que serão explora
das pela empresa estatal Companhia Vale do Rio Doce. 

Nós já sabemos o que vai ocorrer. Ganharão a concorrência empresas 
transnacionais da área do cobre, do níquel, do manganês. Com o manganês, 
então, as preocupações do empresariado nacional são grandes, porque teme o 
empresariado nacional, que depende do fornecimento de manganês, que, em 
se dando a exploração a uma transnacional, fiquem eles sem condições de ter 
assegurado o fornecimento iilterno desse mineral, como ocorreu com o mine
ral da Serra do Navio, no Amapá. 

Vejam, Srs. então, que Isso continua sendo decidido por três ou quatro 
pessoas sob a presidência do Ministro pleno e potenciário Delfim Netto. E o 
Congresso Nacional dorme, continua dormindo; e o Congresso Nacional tem 
o sono dos justos. E é contra isso que -me rebelo, Sr. Presidente. 

Vou encaminhar este mesmo requerimento, baseado em vários conside
randos, agora, à Comissão de Economia -desta Casa, p3ra que essa Comissão 
de Economia tente, mais uma vez, convocar esses homens, essas autoridades, 
que são do segundo escalão. Não estou solicitando que se traga aqui nenhum 
Min"ístrõ-para fazer demagogia e bancar a vedete não. Queremos aqui autori
dade do segundo escalão, que são os que preparam ·os dossiês para os Srs. Mi
nistroS~ QUe venham discutir conosco- todas essas questões, sobretudo, a 
questão máxima, importantíssima, que ê a questão do Programa Grande Ca
rajás. Não podemos permitir que o COngreSso Nacional, não podemos permi
tir que patrimônio público, patrimônio da sociedade brasileira, como são as 
jazidas minerais, sobretudo, as descobertas pela Companhia Vale do Rio Do
ce, na Amazônia Oriental, nós não podemos permitir que esse patrimônio na
cional, esse patrimônio do povo brasileiro - não é do Governo, ê do povo 
brasileiro - esse patrimônio seja entregue, de mãos beijadas, numa bandeja, 
a empresas multinacionais no setor mineral. 

Este é um protesto que registro, aqui, neste final de tarde, no Senado, um 
protesto veemente, indignado, e conclamando, mais uma vez, pari que cerre
mos fileiras, independente de partidOs. A Op-osição não é a dona da yerdade. 
A Oposição não pode se considerar a dona da verdade e nem se considera. 
Ela quer discutir, quer permitir que a sõdedade brasileira tenha vez, conquis
te espaços democráticos, de sorte que, através do canal mais importante de 
sua representação, que é o congresso Nacional, através, sobretudo do Con
gresso Nacional, estabeleçam-se democraticamente as prioridades de investi
mentos neste Pais. TOdos nós sabemos, ninguém está aqui pai:a ficar aí dizen
do utopias, que ê preciso investir nisso, qUe é preciso'ln-vestir naqUilo, que é 
preciso investir naquilo outro, não. Nós sOmos homens conscientes, sabemos 
das limitações de investimentos deste País; sabemos das limitações para o 
crescimento do País, sabemos das limitações dos nossos recursos, mas aconte
ce que não podemos abrir mão da participação do Congresso_ Nacional, pelo 
menos, no estabelecimento das prioridades desses investimentos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Nelson Ca:rneirO. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, muito se fala sobre os idosos, há um dia mundial a 
eles dedicado, mas a nossa experiência pessoal, no decorrer dos anos, revela 
que, a cada dia, os rriais velhos recebem menos carinho e menos respeito da 
juventude, que ignora, certamente, que esta agradável fase etária é como uma 
doença temporã: vai mais depressa do que chegou. 

Se não é possível melhorar, diretamente, a conduta dos jovens menos 
respeitosos ou mais indiferentes, ê tempo de as autoridades emprestarem mais 
atenção aos idosos, que tanto deram pela comunidade e, na idade provecta, 
por vezes tornam produtivos os seus dias, em ritmo moderado de trabalho. 

Medidas que nada custam ao Governo podem ser bastante significativas 
para os velhos. Daí por que formulamos um apelo ao Ministro Hélio Beltrão, 
que vem desburocratizando este País, no sentido de que seja criado um guichê 
especial para atendimento aos maiores de 60 anos, não somente em todas as 
repartições públicas federais, como também nos estabelecimentos de crédito, 
inclusive os bancos privados. 

Tomada essa medida, no plano federai, os Estados e Municípios passa
riam a seguir o conselho de cima, com algum proveito para os idosos. 

Se a medida abranger, inicialmente, o INAMPS(INPS, os bancos e cai
xas econômicas, os correios e telégrafos, já teremos atenuada a espera dos 
mais velhos, desobrigados de ocupar a fila, muitãs vezes desrespeitados nelas 
pelos mais jovens. 

A propósito, diz-nos o eleitor Mauro de Felice: 

"É deprimente assistir-se a pessoas com idade avançada, mui
tas carregando no corpo o peso dos anos, as pernas cheias de vari-

zes, acometidas de doenças penosas, em longas filas, disputando 
com pessoas sãs - muita_s bronzeadas pelo sol das praias - uma 
vaga para: atendimento". 

Atendendo à sua lembrança, fazemos um apelo às entidades representa
tivas, como a Federação dos Bancos e os sindicatos patronais, no sentido de 
promoverem a campanha "um lugar para os idosos", esperando a adesão 
imediata de repartições públicas, como o próprio DNER, a SUDAM, a SU
DENE, as autarquias e fundações em geral, todas as entidades de economia 
mista, que poderiam ordenar o atendimento nesses guichês especiais para Os 
idosos, antes mesmo de qualquer ordenação, nesse sentido, do Ministro da 
Desburocratização. 

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

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

O SR. CUNHA LIMA (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, solidário com a juventude universitária do País, nucleada na 
União Nacionã.I dOs Estudantes, não posso deixar de registrar, da tribuna do 
Senado, a minha inconformidade com a recente decisão do Sr. Ministro da 
Justiça, indeferindo o pedido de nacionalização do jovem estudante Francis
co Javier Alfaya, natural da Espanha e eleito no último congresso da entida
de, como presidente da UNE. 

Ao eleger um colega que não teve a felicidade de nascer no nosso torrão, 
os universitários brasileiros demonstraram, Sr. Presidente, que a luta pela li
berdade e pela democracia não tem fronteiras de preconceitos de raça, cor, re-
ligião ou nacionalidade. -

A identificação dos que lutam pela justiça e pela paz, através dos princí
pios democráticos e do desenvolvimento, é apenas o ideal. 

Por causa dess_e ideal os universitários brasileiros representados no co.n
gresso da UNE elegeram Javier Alfaya como seu dirigente máximo. 

Em nome desse ideal, um jovem nascido na Espanha comanda a luta dos 
seus colegas brasileirOs pela reorganização da UNE e o reconhecimento pleno 
por parte das autoridades nacionais, que a entidade representa, realmente, o 
pensamento da mocidade universitária do País. 

É por atitudes dessa natureza que a Oposição duvida da anunciada polí
tica de mãos estendidas de que tanto fala o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República. 

Eis uma oportunidade para demonstrar, com ações, o que tem ficado nos 
gestos largos dos discursos e entrevistas. 

Reveja o Governo a sua posição discriminatória contra os estudantes 
brasileiros, punidos todos eles nesse infeliz indeferimento que é o símbolo dos 
resquícios do arbítrio e da prepotência. 

Ao mutilar a liderança de Javier Alfaya, o que o Governo pretende é co
locar pedras no caminho da juventude universitária do País. 

Fica aqui, to-davia, o nosso apelo. Embora o Governo nunca escute as 
ponderações da Oposição, junto minha voz à de outros companheiros do 
PMDB que se levantam em favor de um reexame no processo de naturali
zação de Alfaya, pois esse não é a-penas um desejo seu, legítimo e coerente, tal 
as suas vinculações com a nossa Pátria, mas é, também, a vontade de todos os 
democratas brasileiros. 

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

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinlo)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista. 

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

Durante a 35• Assembléia da Organização Mundial de Saúde (OMS), o 
Ministro Waldir Arcoverde, da Saúde, aproveitou a oportunidade da sua in
tervenção, perante os Ministros dos países-membros dessa instituição, reuni
dos a 6 de maio do corrente, em Genebra, para expor uma análise realista da 
situação brasileira, afirmandO que .. até o fim do ano em curso todos os 3.991 
municípios do Brasil terão a sua unidade de saóde básica". 

Na mensagem que distribuiu às delegações presentes, o Ministro Waldir 
ArCoverd6 apresentou o plano do GovernO brasileiro para a campanha mun
dial "Saúde para todos até o ano 2000". 

Em sua exposíção. o Ministro dei Saóde definiu os objetivos, as estraté
gias e o plano operacional da participação brasileira nesse programa da 
OMS, cuja chave é a rede básica de saóde. 

Manifestando a sua "angústia" perante esse organismo internacional, 
"em face da lentidão com que avançamos e dos tremendos obstãculos a serem 
enfrentados, o Ministro Waldir Arcoverde informou que as mais sérias difi
culdades que o Brasil tem de superar, na área da saúde, consistem na "insufi
ciênCia e ínadequação dos recursos humanos, baixos salários profissionais e 
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deficientes condições de trabalho" ... Poderiam ser acrescentados outros fato~ 
res - esclareceu o Ministro - que entorpecem nossos-esforços: a limitada 
capacidade de organização e de gerência das agência_S_iti.stitucionaiS responsá~ 
veis, a incipiente consciência sanitária da pÕpulação e sua ainda _limitada ca
pacidade de participação e de controle social: um quadro de grande escassez 
de recursos financeiros e de interesses contraditórios". 

Além dessas dificuldades, deve-se ressaltar a complexidade de um qua
dro de saúde em que os crescentes problemas próprios-das populações em es
tágios mais adiantados de desenvolvimento coexistem com os problemas pró
prios da pobreza. 

Se por um lado as doenças degenerativas estão entre aS prlim!iras causas 
da morte, o País ressente-se ainda de altas prevalências de enfermidades evitá
veis, destacando-se aquelas que podem ser contornadas por meio de imuni
zação, algumas grandes endemias, as enfermidades diarréicas e ~s deficiências 
nutricionais. 

No final de sua exposição, o Ministro Waldir Arcoverde insistiU na pro
posta do Governo brasileiro, feita em outubro do ano passado à Organização 
Pan-Americana-de Saúde (OPAS), em Washington, quanto a uma ação inter
continental de combate ao Aedes Aegypti, o rilosqUifO~ trans-miSSOr-da febre 
amarela urbana. "A erradicação do Aedes no Brasil, há 30 anos, foi uma epo
péia, rePresentando uma das maiores-vitórios da Saúde Pública brasileira. 
Hoje, entretanto, a luta é inglória, pois o País está reinfestado, e a erradicação 
está-se tornando cada vez mais difícil devido ao intenso tráfego interitãClo-nal, 
à nossa extensa fronteira, às centenas de portos e aeroportos abertos ao mun
do, e à presença do mosquito em vários países viZinhos". 

Falando a linguagem da franqueza, apoiado ein -indicadores atualizados, 
o Ministro da Saúde alertou a OMS para a situação em que se encOntra o 
nosso País, cujos esforços- visando ao combate às endemias, à imunizaç~o 
contra a poliomielite, o sarampo, a difterfa, o tétano e a COqueluche, fo-ram 
analisados com realismo. 

Ao tecer estes breves comentários Sobre a atuação do Mjnistro Waldir 
Arcoverde ao ensejo da 35• Assembléia da Organicação-Mundial de Saúde, 
em Genebra, desejo -chamar a atenção do Senado para a necessidade de ser re
conhecida a absoluta essencialidade da canalização de_recurs_os_ substanciais 
para os programas de amparo à saúde do nosso povo, notadarnente no con
cernente às camadas mais pobres da população, que são as mais vulneráveis 
às agressões das endemias crônicas, das doenças degenerativas e dos nefastos 
efeitoS da subnutrição. 

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

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Lázaro barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Pronuncia o seguinte discurso)~ Sr. ere· 
sidente, Srs. Senadores: 

Infelizmente, tem se tornado comum nossa presença na tribuna, para 
protestar contra os desmandos do Governo do_ meu. Estado, que parece ter 
perdido todas as medidas do bom senso. 

Na semana passada, protestei contra o tratamento iníquo do Governo 
goiano em face do movimento grevista dos professores, que estão em luta por 
reivindicações das mais justas, que- até agora não foram atendidas. Hoje, ~r. 
Presidente, venho p:-otestar contra a violação da autonomia d_o_municípiO de 
Paraíso do Norte, cujo Prefeito, Sr. Benedito Bandeir~-~ é do meu parti_d9,_ e 
que, embora enfrentando todas as vicissitudes de administrar um município 
pobre, neste País que de Federação guarda apenas o nome, tem feito mesmo 
assim uma boa administração. ---- -- -- --

Em Paraíso do Norte. é difícil ser oposição. Difícil sobretudo porque sli, 
o chefe do partido do Governo, Sr. Bringel, tem toda a cobertura do Governo 
Estadual para praticar os seus desatinos. Na semana passada, Srs. Senadoes, 
o Governo Estadual entregou ao chefe pedessista: de Paraíso do Norte, uma 
equipe ode máquinaS- rodoviárias do Estado, para que o chefe pedessista pu
desse se entregar à mais desenfreada corrupção eleitoral, tudo às custas _do 
erário público, e com uma séria agravante: desrespeitando a autonomia do 
MunicíPio. Assim ê que, segundo denúncias que recebi ontem à noite, duas 
patrois, uma pá carregadeira, um caminhão basculante e 20.000 litros de óleo 
diesel, foram entregues pelo Consórcio Rodoviário lnte_rmunicipal ao chefe 
do PDS, por ordem direta do Sr. Governador do_Estado, para que em Paraí
so do Norte o PDS se entregasse à compra de votos e apoiO político, faze-ndo 
estradas particulares, represas, e até mesmo invadindo estradas do Municí
pio, num desrespeito flagrante à própria-Constituição, tudo iss-o para ani"aciãf 
o caminho das urnas para o PDS, partido que em Goiãs perdeu totalmente a 
credibilidade, sendo incapaz de ganhar qualquer eleição. · 

O que eStá acontecendo em Paraíso do Norte é apenas uma amostragem 
das diatribes do Governador. Enquanto o Estado não paga 4.000 professores 
que-estão lecionando de graça, alguns desde 1980, enquanto as firmaS elnp-rei-

teiras C-.!;tào sem receber _o_s seus créditosLenq!:_lantQ o Estado vem inclusive 
sendo réu em ações de cobrança executiva, os abusos que acabo de denunciar 
se- suCedem. 

Sr. _Presidente._ Srs. Senadores, chamo a atenção do Governo Federal, 
para que tome providências, visando pelo menos resguardar a autonomia ad
ministrativa dos municípios dirigidos por Prefeitos da Oposição. Tais abusos 
não podem continuar a "acontecer impunemente. 

Era o que tinha a dízer. (Muito bem .I) 

O SR. PRESIDENTE (Almir PintO)- Não há mais oradores inscritos. 
- N<!da mais havendo que tratar, vo_u encerrar ª_presçntesessão, designan

do para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I 

Votação, em turno único'-do Pr9jelo de Lei da Câmara n"'1, de 1982{n"' 
5.495/81, na casa de origein), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que autoriza a criação de Municípios no Território Federal de Roraima e 
dâ outras providências. _tendo 

PARECERES, sob n•s 98 a 101, de 1982, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça. favorável, com voto vencido do Senador 

Dirceu Cardoso; e 
- de Municípios. de Assuntos Regionais. e de Finanças; favoráveis. 

2 

Votação, em turno úolcO, -do Projeto de Resolução n"' 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nt:> 12, de 
1981), ciue autoriza a Prefeitura Municipal de Potireii.daba (SP) a elevar em 
CrS 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses~ 
Serita e Um cerltavos) o montãiite de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 198), das Comissões: 
-de Constituição e JustiÇã,- pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

(Dependendo da votação do Requerimento n"' 75, de 1982, do Senador 
Dirceu Cardos_o, solicitand_o o exame .da Comissão de Finanças.) 

3 

Votação, em turno único, -do Projeto de Resolução n"' 5, de 1981 (apre
senta,.çi.Q pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'il 15, de 
1981), que autoriia a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e tirl"qüenta e seis inil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeirus) o ·montante -de sua ç:líVida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municipios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'il6, de 1981 (apr~ 
sentado pela Corrlissão de- Economia co"mo coli_dusão de seu Parecer n"' 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 8ernardino de Campos (SP) a 
elevar em CrT2318.448,24 (dois milhões, setecentos e.dezoito mil, quatrocen~ 
tos e quar_enta e o_ito cruzeiros e vinte_e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob"o•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiçi:J., pela constituciónalídade e juridicidade; e • 
....;... de Municípios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 18, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 66, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira (MG) a 
elevar em Cr$ 2l.l71.150,00 (vínte e um milhões, cento e setenta e um mil e 
cento e cinqaenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 67 e 68, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade; e 
-de Municfpios. favorável. 

6 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução_n9 243, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão_ de seu Parecer n9 1.38.2, 
de 1981), que autOriza ó Goverrio do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 2.505.952.900,00 (dois bilhões, quinhentos e cinco milhões, novecen~ 
tos e cinqUe-nta e dois mil e· -nóveceriios Gruze.ifos) -a montante de su~ dívida 
consolidada, tendo 

PARECER. sob n• L383, de !981, da Comissão: 
- de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
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7 

Votação, em turno único, do Projetó de_ Resolução nO?l23, de 1981 (apre
sentado pela ComissãO de Economia como conclusão .de seu parecer n~ 784, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Florido (MG) a ele
var em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, e ce.n~ 
to e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida c.O:osolidada~. tendo 

PARECERES, sob n•s 785 e 786, deJ981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Jt,funicipios, favorável. 

8 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 130,de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<1 850, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dracena (SP) a elevar em 
CrS 15.457.279,03 (quinze milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mTI, du
zentos e setenta e nove cruzeiros e três ce_n~avos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 851 a 852, de 1981, das Comissões: 
- de Constituiçdo e Justfça, pela constitucionalidade e jurídicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; ·e 
- de MunicípiOs, favorável.-

9 

Votação, em turno, único do Projeto de Resolução n9 141, de 1981 (apre
sentado pela comissão de Economia como ço_nclusão de seu Parecer n9 883, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Altinópolis (SP) a elevar em 
Cr$ I 1.282510,68 (onze milhões, duzentos-e-oitenra e dois mil quinhentos e 
dez cruzeiros e sessenta e oito centavos) o ri10nfante de- sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n's 884 e 885, de 1981, das Comissoes: 
-de Constituição e Justiça, pela cOnstifi.IciOnalidade ejurídicidade, com 

voto vencido dos Senadores José Fragelli e Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorãvel; 

lO 

Votação, em turno úntCO;do ProjetO-de Resolução n9 193, de 1981 (a-pre
sentado pela Comíssão de Economia como conclusãQ de seu Parecer n9 1.162, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caputira (MG) a elevar em 
Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, centO e setenta e um mil, cento e cin
qüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada_~ tendo 

PARECERES, sob n•s 1.163 e 1.164, de 1981, das Comissões: 
-de Constiiuiçãõ e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

11 

Votação, em primeiro _turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe_ sobre a concessão de 
aposentadoria especial para o comerciãri_o, ria forma que especifica; tendo 

PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões. 
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade; 
- de Legislação Social, favorãvel; 
- de Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido doS Senadores Bernardino 

~ia na- e José F ragelli. 

12 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de 
1980, de autoiia do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de LegiSlação Social, favorável; e 
- de Finanças. favorável. 

13 

Votação, em primeiro tufno, do PrOjeto de Lei do Senado n9 1641 de 
1981, de autoria- do Senador_ Luiz Viana,- que declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
- de Educação e Cultura, favorável ao su_bstitutivO da Comissão de 

Constituição- e Justiça. 

14 
Votação, em primeiro turnO, do Projeto- de Lei do Senado n<? 352, de 

1978, de autoria do Senador Acçioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão: 

-de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade, e no 
mérito, favorável. 

15 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos ã 
Lei n9 5.480, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.197 a U99, d~ 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;-
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanç_çs, (a_~oráv~. 

- 16 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado o9 362, de 
1979, ~autoria do Se_nado_r Humbe(tO Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n• 6.718,- de 12 de novembro de 1979, tendo 

sões: 
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 1.130 a l.l33, 1981, das Comis' 

~_de Constítitição e Justiça; 
- de Legislação Social; 
- de Serviço Público CiVil;· e 
- de Finanças. 

17 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'll 
3i8J de 198!), que autoriza a Prefeitura-Municipal de Betíin (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 Constítuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

-:.__ de Munidpios, favorável. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, de autoria do Se
nador Dirceu Cardoso, de reexame da ~omissão de constituição e Justiça.) 

18 

Disc_us.ião, em primeiro turno, do PrOjeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de Constttút(ão e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Serviço Público Civil, contrário; e 
-de Economia, favorável, com as Emendas de n9s 1 e 2-CE, que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 35(82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LÁZARO BAR· 
BOZA NA SESSÃO DE 7-5-82 E. Q_UE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBj.JCADO .POSTERIORMENTE. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (Para uma comunicação.)- Sr. Presiden· 
te, Srs. Senadores: 

Venho à tribuna para, em rãpidas palavras, me desincumbir de duas ta
refas: uma delas tarefa rotineíra, papel do legislador, passando às mãos de V. 
Ex-• um projeto de lei alterando o Código do Processo Civil, o qual creio eu, 
Sr. Presidente, deverá receber das COmissões Técnicas da Casa a contribuição 
dos doutos na matéria, para que a Justiça brasileira possa andar melhor. A 
justificativa do projeto está ao pé da propositura que passarei às mãos de V. 
Ex• 

A segunda tarefa, Sr. Pre::;:idente, é uma tarefa difícil. Confesso a V. Ex' C 
à Casa que, em verdade, eu gostaria de não ser obrigado a comparecer a esta 
tribuna para tratar de um assunto de tamanha gravidade, do qual vou tratar, 
numa sessàq de sexta-feira, com a Casa vazia. Mas hã coisas, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, que não podem ser relegadas no tempo. É necessário que o 
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homem público tenha a coragem de sobre elas se deter e se po-sicionar na-hora 
certa. Sei que V. Ex's Se sentirão pasmos Corifil gravidade das colocações que 
vou fazer, bem como o ineditismo do fato. Mas, venho anunciar ao S_enãdo 
que, na com:iíção de Senador, vou solicitar o apoio da Bancada do PMDB e o 
apoio do Senado como instituição, para processar o Procurador-Geral daRe
pública por crime de responsabilidade, caracterizado pela desídia no cumpri
mento do seu dever. Há homens, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os quais dão 
dimensões aos postos que exercem, homens que cóm muita s·eriedad_e, fazem a 
própria grandeza das funções exefcídas ria vida pública: L3n1entavelmente, 
não vem sendo o caso do ilustre Procurador-Geral da R.epúbiica, o Dr. Ino
cênciO Mártires Coelho. S._Ex• de há muito não goZa sequer, do apreço da 
própria Associação dos Membros do Ministério Público. Sr. Presidente, V. 
Ex' deve estar lembrado, a Casa também, de que inúmeras vezes ocupei a tri
buna parlamentar para pedir em termos altos, que o Procurador;..Geral da 
República cumprisse com o seu dever, no caso- de uma reclamação com base 
no próprio Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que ali, não na 
condição de Senador, mas de advogado, a protocolei, ainda no ano passado. 

;A Casa há de se lembrar de que, já o denunciei aqui Inúrrieras veZes; que, em 
:Goiás-, como de resto do País inteiro, não se tem, de hã muito, respeito pelo 
.Direito. E mais, no meu EStado, Estado --que ten&o a honra de representar 
·nesta Casa, um Deputado estadual eleito pelo meu Partido aderiu ao Gover
:no com a condição de ser nomeãdo prefeito da ·cidade de Anâpolis, considera
. da área de segurança nacional. Como a Constituição não lhe_permítia ascen
der àquele posto, fizeram a toque de caixa uma emenda à Constituição goiana 
e o deputado transmudou-se da Oposição para o Governo e antes de 
assentar-se na Assembléia Legislativa, na bancada do Governo, jã tinha visto 
anunciada a sua nomeação para Prefeito da cidade de Anâpolis. É o-Sr. Wol
ney Martins. 

Companheiros meus, não se conformando com aquela atitude, e em face 
da notória incOnstitucionalidade i:la emenda à Carta goíana, diriglrám ao eX
Procurador-Geral da República petição nesse sentido, pedindo que a Procu
radoria argUisse a inconstitucionalidade da emenda à Carta de Goiás que per
mitiU a investidura do eritão DeputadO Wolney Martins na Prefeitura do Mu
nicípio de Anâpolis. A representação de inconstitucionalidade foi acolhida 
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, decre
tando a morte daquele dispositivo que feria princípios da própria Carta ou
torgada de 1969, numa decisão que, em termos jurídicos, se chama erga om
nes, e que não depende, para sua validade, de qualquer pronunciamento do 
Senado da República, suspendendo a lei vichida, inquinada de inconstitucio
nalidade. Isso porque, decorreu de representação do Procurador-Geral da 
República, que ao tempo não era o Dr. Inocêncio Mártires Coelho, mas seu 
antecessor. 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o feito, -Sr. Presidente, notificou 
a Assembléia Legislativa, naturalmente para que o Presidente da Assembléia 
declarasse vaga a cadeira daquele ex-parlamentar, porque parlamentar já não 
era desde o instante em que aceitou a sua nomeação pãra a Prefeitura Munici
pal de Anápolis, contrariando frontalmente a Constituição -Federal. 

Pela gravidade do tema que estou tratando, Sr. Presidente, peço atole
rância de V. Ex' e dos eminentes pares, para que eu possa prolongar na tribu
na por mais três ou "quatro- minutos, porque-a colocação -inãis rmpoitànfe eu 
ainda preciso fazer. Estou procurando ser síritétlCo· o- rÍláXiriio possíveL--

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Pediria a V. Ex• que se restringis
se aos quatro minutos, porque airida hã oradores inscritos. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Agradeço, ~r:~Pre8iâente. Embora eu 
pudesse estar falando como líder, e dessa forma sem tão grande limitação de 
tempo, preferi falar no período de breves comunicações, porque pensei não 
precisar mais que cinCo minutOs, prazO na ve-i'diide ri:J.uito exíguo e ínsufi'cien.:. 
te. Mas prometo ser breve. 

Cámo-eu ia dizendo, Srs. Senadores, O Presidente da Assembléia Legisla
tiva de Goiãs trancou o ofício do STF na- gaveta, e o Prefeito de Anãpolis 
continuou recebendo os seus subsidies de deputado, todas ã.s vantagens a que 
teria direito ·como parlamentar, até as quotas de passagens e recebendo tam~ 
bém os subsídios e a representação de PrefeitO municipal de Anápolis. 

Passa-se o tempo, e nada. A decisão do Supremo não era cumprida. 
Entrei, então, Com essa represe"iltação, com base no Regimento Interno 

do próprio Supremo Tribunal Federal. 
O Supremo Tribunal Federal processou o feito, distribuiu para o Rela

tor. O Relator solicitou as-informações do Governo de Goiás, da Assemblêia 
Legislativa, e os autos foram despachados, à Procuradoria-Geral da Repúbli
ca. Foi designado um Procurador para emitir O parecer. Algumas semanas 
depois, O Procurador, inexplicavelmente, devolve os autos ao gabinete do Sr. 
Procurador-Geral da República e sobre eles o Procurador-Geral da Repúbli
ca faz silêncio tumular. 

Por mais de dez vezes, ocupei a tribuna desta Casa, reclamando provi
dências do Sr. Procurador-Geral da Repí'iblica, do mesmo Procurador-Geral 
da Repúbiica que, inclusive, tem explicações a dar à opinião pública do País 
em relação ao hedion_do -&:pisódio acontecido no ~~escândalo da mandioca", 
em Pernambuco. Mas sabe a Casa o que fez o Procurador-Geral da Repúbli
ca? Não apenas mandou trancar na· sua gaveta o feito como compareceu a um 
banquete oferecido pelo Prefeito Municipã.l de Anãpolis. A imprenSa d6 meu 
EStadO registrou o fatO, regfsti6u a pfesetlça do Procurador-Geral da Re
pública num banquete,· dé Poúc3s ·e sdetas -péssoas, na própria Cidade dC 
Anápolis. -

E.-ontem,-o jornal Diário da Manhã, que se edita na Capital do-meu Es
tado, publica a seguinte matéria: 

HCaso Wolney: Pro_curadot não diz quando o processo voltará 
ao Supremo Tribunal Federal." 

Leio, Sr. Presidente: 

Brasília (Sucursal) - O Procurador-Geral da República, Ino
cêncio ·Mártfres -Coelho, esqlliVóu-se ontem de fazer uma previsão 
sObre quando pretende "liberar" o processo no qual o Supremo Tri
bunal Federal está examinando a ínconstitucionalidade do mandato 
legislativo dá prefeito- de AriáP-o1ís, Wolney Martins. O processo, 
uma reclamação de autoria do Senador Lázaro Barboza, encontra~ 
se ell} mãos 'do procurador há exatamente três meses e três dlãs, 
aguardando parecer. 

'"Não tenho prazO para entregar o parecer", foi o único comen~ 
tãrio do procurador, que respondeu rispidamente às indagações 
sobre os motivos de sua demora em remeter o processo de volta ao 
STF. "Estou estudando o caso" declarou secamente Inocêncio Már
tires Coelho, apressando-se em se retirar do recinto onde fol abor
aado pela repórter do Diário da Manhã- (o salão de sessões do Su
premo Tribunal Federal). Jâ da porta, voltou-se, porém, para afir.:. 
rilar, em toin mais amável, que ··o assunto é complexo e requer estu
do". 

QUEIXAS 

Apesar de o procurador ter se irritado com as indagações sobre 
a sua demora na eiTiissão do parecer, funcionários da suprema corte 
informaram que, em geral, as reclamações encaminhadas à 
Procuradoria-Geral da República retornam no prazo máximo de 
dois meses, sendo de cerca de um mês o prazo normal. O prazo regi
mental, que nunca é cumprido, segundo explicaram, é de apenas 15 
dias. 

- ·Há cerca de dois meses, a bancada oposicionista de Goiás no 
Senado vem se revezando na tribuna para solicitar do procurador a 
liberação do processo. Nas últimas semanas, entretanto, as queixas 
se transformaram em acusações de maior seriedade, segundo os 
quais Inocêncio Mártires Coelho estaria agindo politicamente e re-

- tendo deliberadamente o processo. Causou estranheza entre os par
lamentares oposicionistas o fato -do proc"urador ter participado, há 
cerca de três semanas, de um churrasco e-m companhia do prefeito 
Wolney Martins, na própria cidade de Anápolis. 

Sr. Presidente e Srs. -Senadores, eu gostaria que o Sr. Procurador-Ge-ral 
da República se lembrasse daquela exclamação lapidar de Otávio Mangua
beira, lançada do fundo da cadeia: "Ninguém pode tudo, sobretudo ninguém 
pode sempre". 

O Senado Federal, nos termos do art. 42 da Constituição, é o fórum 
competente para processar e julgar os MinistrOS do Supremo Tribunal Fede
rar e O Procurador-Geral da República nos crimes de responsabilidade, e o 
que está havendo, no casO, sem dúvida alguma, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, caracteriza a dissídia no cumprimento do dever.E S. Ex.', Procurador
Geral da República, sabe muito bem o que significa em linguagem jurídica a 
palavra dissídia. 

Venho, então, Sr. Presidente, trazer ao conhecimento do Senado que vou 
pedir o apoio da minha Bancada e o apoio do Senado como instituição, para: 
processar por crime de responsabilidade o Procurador~Geral da República. 
Lamento, Sr. Presidente, que este fato, creio eu inédito na vida do Pais, venha 
a ocorrer tendo o pobre Senador por Goiás como autor da denúncia. Estou 
preparando a documen~ação ~espero, na próxima semana, jâ poder trazer, 
devidamente formalizado a esta casa, o pedido de abertura de processo con
tra o Sr. ·Procurador-Geral da República. 

Era o que queria dízer. (Muito betir! Palmas.) 
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ATAS DE COMISSOES 
COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 1982. 

Ãs onze horas do dia quatorze de abril cte mil novecentos e oitenta e dois, 
na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a presi
dência do Senhor Senador Luii Viana, Presidente, presentes os Senhores Se
nadores Bernardino Viana, Moacyr Dalla, Aderbal Jurema, Lourival BaPtis
ta, Aloysio Chaves, José Richa e_ Tarso Outra. 

Comparece, ainda, e participa dos trabalhos, conforme determinaÇão re-
gimental, o Senhor Senador Itamar Franco. __ _ _ 

Deixam de comparecer por motivo justificadO os Senhores Senadores 
Lomanto Júníõr, Amarar Peixoto, João Calrnon, José Sarney, Paulo Bros
sard, Nelson Carneiro, Mauro Benevides, Marcos Freire, Tanttedo Neves e 
Luiz Fernando Freire. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos, e dispensa a leitura da Ata_da_ re:un_ião anterior, que é dada cOmo 
aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente dá ciência à Comissão, de Co
municação re_c_ebtda da Prcsidêncía da Comissão de Economia, através da 
qual aquele órgão convida _a Comissão_ de Relações Exteriores, para reali
zação de uma reunião conjunta,_a fim de reccpcionar o Senhor Manfredo 
Massiotí, Representante da Comunidade Económica Européia para a Amêrl
ca Latina, reunião esta, a realizar-se no dia 15 do ~o r rente às dez ho_ras. Escla
rece, entretanto, o Senhor Presidente, que após o reCebimento do ofício da
quela Presidência, manteve entendimentos com o Senhor Senador Luiz Ca
valcante, V ice-Presidente da Comissão- de Economia, no exercício da Presi
dência, tendo sido proposto por Sua Excelência, que ficasse a cargo da Co
missão de Relações Exteriores a iniciativa. da reunião. Dessa forma, convoca 
na oportunidade, reunião, pã.ra tal finalldade, na data -proposta~ Dando- con
timií:dade' aos trabalhos, o_Senh.or;_fresidentç concede a palavra ao Senhor Se
nado[Jtamar Franco, que a solicitara, pela ordem. Com a palavra, Sua Exce
lência esclarece que embora não -integrando a Comissão, tendo entretanto 
dela já participado, para sua honra, durante seis anos, período em que sempre 
debateu ali, pela presença mais constante do Senado Federal na política ex
terna brasileira. E, na oportunidade, aborda o problema surgido com a ocu
pação das Ilhas Malvinas, salientando o aspecto importante do assunto, 
acrescentando, que estão mesmo, a exigir um conhecimento perfeito do Con
gresso Nacional, e em particular, do Senado Federal; pelo que propõe que a 
Comissão, realize uma reunião extraordinária, pará tanto, conVidando_ um re
presentante do Min"isfério-âã.s Relações Exteriores, ou oSenhor Ministro Sa
raiva GüerrcítO,- titular daquela Pasta, que seria ihCiusiVe, a presença mais 
adequada, quando o Senado Federal, poderia s"ítUar-se oficíálmerite do que se 
passa realmente, em relação a ocupação das Ilhas Malvinas, sobre a real po
sição do governo brasileiro na crise entre_ Argentina e Inglaterra;-e- sobre a 
presença brasileira nas discussões. Prossegúindo na justificação da -proposta, 
Sua Excelênci_a argumenta que não pode o Senado Federal ter conhecimento 
do assunto, tão-somente através da imprensa. Finalizando, sugere Sua Exce
lência, que o Senhor Presidente, ouvida a Comis_são, acOlha a mesma. Colo
cada em discussão a proposta e, não havendo quem queira fazer uso da pala
vra para discuti-la, o Senhor Presidente a submete a votação, sendo a mesma 
aprovada. Aprovada a proposta, o_ Senhor Presidente usa da palavra, esclare
cendo que com a sua aco_lhjd_a_ pela ComiSsão, manterá entendimento com o 
Senhor Ministro, a fim de saber da possibilidade da presença dele próprio, 
ou, caso haja a impossibilidade, de alguém por ele indicado, para comparecer 
a uma reunião, que também ficaria-a -critériO de Sua Excelência, seja esta 
púbfica, ou secreta. Prosseguindo, acresc~nta, q_ue _cons~dera de_ toda oportu
nidade o comparecimento do senhor Ministro das Relações Exteriofes, pois, 
como bem acentuou o Senhor Sepadox Itamar Franco, de acordo com a 
CóriStituíção, o Senado Federal e, particularmente a sua Com_i_s_sào__d~ Re
lações Exteriores, deve ter, ou tem, presuntivamente, uma participação na 
política -externa; não podendo assim, ter um menOr desconhecimento desta; 
estando dessa forma, plenamente de acordo_ com a sugestão, e que tomaria to
das as providências necessárias Pãra que seja a mesma atendida. Dan,do pros
seguünento aos trabalhos, passa-se a ·apreciação das matérias constante.s.da 
pauta e, o Senhor Presidente~ determina que a _reuniãot nos tern·los regimen
tais, torne-se secreta, para deliberação sobre as .seguintes proposições: 
01) Mensagem n9 24, de 1982, do Sei:lb_or Presidente da R~públíca, subme
tendo à aprovação do Senado __ Fcdcral, a escolha do Senhor A!ltonioCarlos 
de Abreu e Silva, MinistrO de Segunda Classe, da Carreira de- _Diplomata, 
para exercer a função de Embª'ixado.r Qo Brasil j4nto à. Repúblicª' da Tur:
quia. Relator: Senador B_ernardino Vi~n.a. OZ) . . -M~nsagem n9 29, de 1982, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado .Fede
ral, a escolha do Senhor Sergio de Champerbaud Weguelin Vieira, Ministro 

de SegUnda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Togolesa. Relator: Senador Aderbal Ju-
rema. Reaberta a reunião em carãter públicO,-o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Aderbal Jurema, Relator da matéria, que emite 
parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n'i' 43, de 1981, que "a
prova o texto do Acordo so_br_e Turismo eiltre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, concluído em Bogo
tá, a 12 de março de 1981 ".Não lfavendo quem queira fazer uso da palavra 
para discutir, é o mesmo submetido a votação, sendo aprovado. Face a au
sência dos Relatores, o Senhor Presidente determina o adiamento da apre
ciação dos pareceres sobre as seguintes matérias constantes de pauta: Projetas 
de Decreto Legislativo n's 24, de 1979; 44, de 1981; e 38, de 1981. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

Luiz Viana. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 
1 • REUNIÃO, REALIZADA EM 4 bE MAIO DE I 982 

Ãs dez horas do dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta c dois, na 
Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Martins Fi
lho- Vice Presidente, no exercício da Presidência, João Ca\mon, João Lúcio 
e Benedito Canelas, reúne-se a Comissão de Agricultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Leite Chaves, José Richa e Mende& Canale. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da 
leitura da Ata da Reunião anterior, que é_ dada como aprovada. 

Passando-se à apreciação das matérias constantes da Pauta, são relata
dos os seguinte~ Projetas: 

Pelo Senhor Senador Benedito Canelas: 
Parecer _favorãvel ao Projeto de Lei do Senado n~' 225, de 1980~ que "es

tabelece normas para concessão de. cotas de trigo em grão aos_ Estados onde 
não ·existem moinho e dá outras providências". 

C9locado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Parecer favorãvel ao Piojeto de Lei da Câinãra nli 126, de 1981, queuau

toriza a Comissão de. Financíamento da Produção- CFP a alienar os imó
veis que menciona". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
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 Pre-sidente. 

COMISSÃO DE SAÚDE 
i' REUNIÃO, REALIZADA EM 6 DE MAIO DE 1982 

Às dez hCiras -áõ-dia seis de maio Qe mil novecentos e oitenta e dois, na 
Sala de Reuniões da Comissão, Ala Senador Ale~andre Çosta, presentes os 
Senhores se~~ldores_ t\-~mir Pint()~ Pr~_~ide_nte -~111 exercício~- Henrique_S?-ntillo, 
Lomanto Júnior, João Calmon, Lourival Baptista e a Senadora Laélia de Al
cântara, reúne-se_a .Comissão de Saúde. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Guibmard, Jaison Barreto e Saldanha Derzi. 

Havendo número-regime"nfâl, o Senhor Pre_sidente declara abertos ostra
balhos, e dispensa a leitura da Ata da Reunião _A:O-terior, que é dada_ como 
aprovada. _ _ 

Em seguida, o Senhor Presidente cor\cede a palavra ao Senhor Senador 
Lomanto Júnior, que emite parecer favoráve_l ao Projeto de Lei do Senado n? 
248/81, que "estabelece limite ao reajuste dos preços_ dos produtos farmacêu
ticos- e medicatpentos". P-oSto:em díscussão o par~er,_ e, em seguida, em vo
taÇão, é o. ffiesmo·aPTovado por un~ulimidade. Prosseguindo, o Senhor Presi
dente concede .a palavra ao Senho_r:_Senador Henrique Santillo, que emite pa
rec~r favorável ao p_rçje_tq de L~i ~<?.-Senado_n9 226[81, que "dispõe s_obre a 
obrigatoriedade da exlsfênçia de um Departamento de Educação Física nos 
noSoçômios psiquiátriCos"._ Posto em discussão o _parecer, e, em seguida, em 
votação, ê o mesmo aprovado por Unanimidade. CÕntinuando, o Senhor Pre
sidente concede a palavra ao Senhor Senador Henrique Santillo, que emite 
parecer pelo arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 116/76, que "in
clui entre as atribuições, do MOBRAL a çiifusão de rudimentos d~ educação 
saniÚuia"_ .. PoSto tm ·cüscl,lSsã"o o PafeCer, e, erri seguida, em votação, ê o mes
mo aprovado por unanimidade. 

-!'lacta máfs haVendo ·a-tratar, ti[ícerra-Se a reunião, lavrando eu, Kléber 
Alcoforado ~~c_erdci, AsS_ístente da Çomissão, a pres_ente Ata que, lida e apro-
vada, será assii1ada pelo Senhor Presid-ente-. - -
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL 
I• REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA EM 6 DE MAIO 

DE 1982. 

Às onze horas do dia seis de maio de mil novecentos e oitenta e dois, na 
Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, presentes 
os Senhores Senadores Dinarte Mariz, Presidente, Raimundo Parente, Gas
tão Müller e Benedito Ferreira, reúne-se a Comissão de Segurança Nacional. 

Deixam de comparecer, por mOtivo justificado, os Senhores Senadores 
Luiz Cavalcante, José Guiomard, Murilo Badaró, Mauro Benevides, Agenor 
Maria t1 José Fragelli. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Senador Dinarte Ma
riz, concede-a palavra ao Senhor Senador Raimundo Parente, que emite pare-

cer contrário ao Projeto de Lei do Senado nq 87 (80, que ''revoga o artigo 14 
da Lei n<:~ 6.620, de 17 de dezembro de 1978". Posto em discussão o parecer, e, 
em seguida, em votação, é o mesmo aprovado, por unanimidade. Ainda com 
a palavra, o Senhor Senador Raimundo Parente, emite parecer favorável ao 
Projeto de Decreto Legislativo n<:~ 42/81, que "aprova o texto do Acordo· en
tre o Governo da República .Federativa do BrãSíf, e o GoVerno da República 
do Paraguai pelo qual se estabelece uma faixa non aediflcandi ao longo da 
fronteira dos dois países, concluído em Assunção, por troca de notas efetua
das a 16 de setembro de 1980". Não há debates, e o parecer do Relator é 
aprovado, Púr unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Marceli
no dos Santos Camello, Assistente da Comtssão, a presente Ata, que, após 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
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SUMÁRIO 

1- ATA DA 61• SESSÃO, EM 12 DE MAIO DE 1982 

l.I- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficio do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados 
COmunicando a aprovação da seguinte matéria: 
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 3g/82 (n' 

5.888/82. na Casa de origem), que altera a redação do-art. 92 da Lei n9 
4.737, de 15 de julho de 1965, que instituiu o Código Eleitoral, ressalvado 
o parãgrafo único, que foi rejeitado. (Projeto- eriViãdo à sanção em 
11-5·82.) 

1.2.2 - Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Seriado n• 77/82, de autoria do Sr. Senador Nel: 

son CarneirO; que· acrescenta--dispoSiHVos ao DecretO:..Iei n9 1.641, de 7 de 
dezembro de 1978, que altera a legislação do imposto de renda das pessoas 
físicas. -- ---

dos 
1.2.3 - Comunicações da Liderança do PDS õa Câmara dos Deputa-

- de Substituições de membros em comissão mista. 

1.2.4- Comunicação 
Do Sr. Roberto Saturnino, referente a sua filiação ao Partido Demo

crático Trabalhista - PDT, na condição de Líder. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR ITAMAR FRANCO ~~Conduta de S. Ex• no processo 
político-eleitoral do Estado de Minas Gerais. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Regularização dos serviços 
prestados ao Município de São Gabriel da Palha-ES pela Empresa de Luz 
e Força Santa Maria SA. 

SENADOR ROBERTO SATURN!NO- Concentração promovida 
por sindicatos rurais do Estado do Rio de Janeiro, objetivando dO IN
CRA uma solução defiriitiVa para os conflitos de terra em· ãreas do Esta
do. 

1.2.6- Requerimento 
- N9 80/82, de autoria do Sr. Senador Dlr.êCU Cardoso, solicitando 

os avulsos da .. Hora do Brasil", do mês de abril próximo passado. Deferi
do. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara n9 I, de 1983, de iniciativa do Senhor 

Presidente da Repóblica, que autoriza a cría"ção de Município no Terri
tório Federal de Roraima, e dã outras providências. Votação adiada por 
falta de quorom. 

-Projeto de Resolução n9 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 da 
sua dívida consolidada. Apreciação sobrestada por falta de quorum para 
votação do Requerimento n• 75/82, 

- --PrOjeto de ResoluçãO n9 5/8-1, que autoríza a: Prefeitura Municipal 
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se
tecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

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

-Projeto de Resolução n9 18/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal 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 mon
tante de sua dív"ida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 243/81, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar em CrS 2.505.952.900,00 (dois bilhões, 
quinhentos e cinco milhões, novecentos e cinqUenta e dois mil e novecen
tos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por 
falta de quorom. 

- Pr()jeto qe Resolução n" 123/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campo Florido (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um 
milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros), o montan
te de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. = Pfõjefõ de Resolução n9 130/81~ c.jiie autoriza a PrefeitUra Munici.: 
pai de Dracena (SP) a elevar em CrS 15.457.279,03 (quinze milhões, qua
trocentos e cinqUenta e sete mil, duzentos e setenta e m)Ve cruzeiros e três 
centavos), o montante de sua dívida co.1solidada. Votação adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 141/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Altinópolis (SP) a elevar em Cr$ 11.282.510,68 (onze milhões, du
zentOs e oitenta e dois mil, quinhentos e dez cruzeiros e sessenta e oito cen
tavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-:..._ProjetO de Re5olução n" 193/81, que autoriza-a Prefeitura Munici
pal de Caputira (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, 
cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. _Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o 
comerciário, na forma que espe-dfTcri~ Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n" 329/80, de autoria do Senador Cunha 
Lima, que modifica dispOSitivO da Consolíd3ção das Leis do Trabalho. 
para o fim de determinar que O pagamento por horas extras habituais tam
bém integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorum. 
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-Projeto de Lei do Senado n9 164/81, de autoria do S~n_ador Luiz 
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes patrono da Força 
Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 352/78, de autoria do Senador Accio
ly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos._Vot~çã_o adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Lei çl.o Senado n9 255f8_0, de autoria_ do Senador Nelson 
Carneiro, que acrescenta dispositivOs à_ Lei n9 5.480 de 10 de agosto de 
1968, disciplinando o pagamento do 13• salârio devido aos trabalhadores 
avulsos. Vo_tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'» 362/79, de autoria do Senador H um
berto Lucena, que altera dispositivo da Lei nº 6.718, de 12 de novem~~o ~e 
1979. Votação adiada por falta de quorum. _ 

-Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Betim (MG) a elevar em CrS 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 Requiiím(mto- nº 309/81. 

-Projeto de_L~i do Senado n'» 309/79, do Senador Gabriel Hermes, 
que dispõe sobre o exercício da auditoria cctritábil, e dã outras providên
cias. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do R~ueri
mento n• 35/82. 

1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ALBERTO SILVA, como Líder- Repúdio ao atentado 
perpetrado contra o jornal Tribuna do Povo, ocorrido na cidade de
Teresina-Pl. 

SENADOR BERNARDINO VIANA, como Líder- Considerações 
sobre o discurso_ de seu antecessor na __ trib~:~n~~ 

SENADOR EVANDRO CARREIRA, como Líder- Documento 
elaborado por S. Ext- sobre as potencialidades da região amazónica. 

SENADOR HUGO-RAMOS- Estudo realizado por S. Ex• sobre o 
direito do Congresso Nacional de autoconvocar-se extraordinariamente. 

SENADOR GABRIEL HERMES~ Proyidências adotadas pelo Mi
nistério do Interior, visando amenizar os prejuíZos cri:ilSados pelaS enchen
tes na região amazónica. 

SENADOR EVELÁS/0 VIEIRA- O problema da casa própria no 
País. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA- Complementação do discur
so iniciãdo na preSenté sessão. Interdição, pelo Governo Federal, de área 
da reserva indígena da tribo dos Waimiri-Atroari, na região amazônica. 

SENADORHUGO RAMOS- Pleito formulado por S. Ex• junto à 
Caixa Econõinica Feder'31 no sentido de obter informaÇões sobre a po
sição daquela instituição-Cm- ielação aos excepcionaiS: Carra recebida da 
APAE sobre a crise finãncetra que atravessa aquela associação. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Necrológio do General Muri
lo Borges Moreira. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Considerações sobre o próxi
óiO reajuste das preStações do Sistema Financeiro da Habitação. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Decisão do Sr. Ministro da 
Educação e Cultura em liberar recursos destinados à restauraçãO e moder
nização do_Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO --Necessidade de partici
pação da sociedade brasileira, através de suas mais representativas entida
des, no estabelecimento da estratégia e prioridades de investimento no 
Programa Grande Carajás, 

SENADOR FRANCO MONTORO- Apelo ao Sr. Ministro da Pre
vidência e Assistência Sociã.i em favor de medidas que auxiliem a Santa 
Casa de Misericórdia de Santos. Unificação de sindicato_s paulistas. 

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

2- DISCURSO PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

- Do_ Sr. Senador. Hugo Ramos, proferido na sessão de 6-5-82. 
--Do Sr. SenadOr A.Imir Pinto, proferido na sessão de ll-5-82. 
-Do Sr. Senador Humberto Lucena, proferido na sessão de 11-5-82. 
-Do Sr. Senador Evelãsio Vieira, proferido na sessão de 11-5-82. 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-ÚDERES DE PARTIDOS POLITICOS 

5- COMPOgiÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 61~ SESSÃO, EM 12 DE MAIO DE 1982 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PASSOS PÓRTO, JORGE KALUME, 
AGENOR MARIA E JOSt FRAGELU 

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

Jorge Kalume - Eunice Michiles - Evandro Carreira -- ~Iexandre 
Costa- Luiz Fernando Freire- Alberto Silva- Bernardino Viana- Age~ 
nor Maria- Martins Filho- Aderbal Jurem a- Luiz Cavalcante- Louri
val Baptista- Passos Pôrto- Luiz Viana- Dirc~u Cardoso -i- João Cal
moo- Moacyr Dalla- Hugo Ramos- Nelson- Cani.eiro .:..._ R.Ober~o Sa
turnino- Itamar Franco- Tancredo Neves- Franco Montoro- Henri
que Santillo - Gastão MUller- José Fragelli - Evelâsio Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 27 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretãrio procederã à leitura do Expediente. 

E lido o segu,fnte 

EXPEDIENTE 

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÃMARA DOS DEPUTADOS 

N9 123/82, de 11 do corrente, comunicando a aprovação do substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 38, de 1982 (n• 5.888/82, na Casa 

d<; origem), que altera a redação do art._92 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 
I~-~~! que instit~iu o Có~~go Eleitoral, ressalvado o parágrafo único, que foi 
rejeitado. (Projeto enviado à sanção em 11-5-82.) 

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

-Sobre a mesa, projeto de lei que serâ lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

E lido o seguinte. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 77, DE 1982 

--xcrescenta dispositivo ao Decreto-lei n'» 1.641, de 7 de dezembro 
de 1978, que altera a legislação do Imposto de Renda das pessoas físi-
cas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 São acrescentados ao_art. 69 do Decreto-lei nº 1.641, de 7 de de
zembro de 1978, os seguintes§§ 29 e 39, com remuneração do único: 

"Art. 6• ...... --~ . ._ ................................. . 
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§ 1• ........................................ ,,- •• -... . 
§ 29 O abatimento previsto neste artigo e os demais relativos 

a despesas com cuidados médicos, dentistas e hospitalização, do 
contribuinte, seu cônjuge e dependentes, dependerão-da juntada dos 
respectivos comprovantes à declaração--de rendimentos. 

§ 39 O responsável pela prestaÇâo do serviço que se recusar a 
fornecer recibo ficará sujeito a multa equivalente a 2 (dois) salários 
mínimos, cabendo ao contribuinte interessado fazer pronta comuni
cação-do fato à fiscalização do Imposto de Renda."' 

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

Justificação 

Preocupado com os desdobramentos (inclusive judiciais), altamente in
convenientes sob o aspecto profissional, da momentosa questão envolvendo 
médicos e autoridades do Imposto de Renda, tenho procurado sugestões para 
a apresentação de uma proposição legal que resolva de vez a situação, sem 
prejuízo para qUalquer das partes. 

Tais sugestões devem ser buscadas, naturalmente, junto às categorias 
profissio"nais envolvidas, mas também junto a advogados militantis qUe, cOm 
sua experiência e largo saber jurídico, podem ajudar-noS a encontrar uma so
lução para o problema. t o que tenho feito nos últimos teiTlj)os, tanto junto à 
classe médica, odontológica e até hospitalar, quanto junto a advogados de re
nome e comprovada competência jurídica. 

Assim é que uma das pessoas consultadas a respeito, o bravo Sobral Pin
to, advogado que é uma legenda e uma glória do País, orgulho de cada um de 
nós que vemos nele o exemplo de combatividade, capacidade e honradez, vem 
de contemplar-me com a idéia ora consubstanciada em projeto de lei submeti
do à consideração da Casa, idéia- que, de tão simples e lógica, chega a deíxar
nos perplexos ante o fato de ainda não haver sido adotada pela Receita Fede
raL 

Creio, contudo, que a simplicidade deve resultar da lucidez com que o 
velho mestre pode ver as coisas, o que não é possível a todos. 

Por isto que, à guisa de argumentação justificadora dã. medida pleiteada 
no projeto, peço vênia para reproduzir as próprias palavras de Sobral Pinto, 
contidas na correspondência a mim endereçada: 

" ... Parece-me que o projeto, que você qUer-apresentar, emen
dando a lei do Imposto de Renda, deve determinar que a declaração 
do contribuinte, para ser acreditada, precisa de estar acompanhada 
da conta do médico ou do dentista, especificando visitas, assistência 
e serviços, estabelecendo, simultaneamente, que o médico ou o den
tista, sOb pena de multa equivalente a um ou dois salários mínimos, 
é obrigado a entregar aos seus clientes, quando solicitado, devida
mente especificada, a mencionada conta. 

Caso _o" médico ou o dentista se recuse, o cliente deve comurii
car a recusa ao fiscal do Imposto de Rendã, para que ele tome as 
providências ·cabíveis no momento." 

Mais não é preciso dizer, acerca da medida projetada, de sUa adequaÇão 
e oportunidade. 

Por outro lado, o Decreto-lei n9 1.641, de 7 de dezembro de 1978, ao alte
rar a legislação do Imposto de Renda das pessoas físicas, cuidou de, no art. 
69, estabelecer a possibilidade de serem abatidas da renda bruta as despesas 
feitas pelo contribuinte com entidades que assegurem direitos de atendimento 
de natureza médica, odontológica ou hospitalar (tipo Golden Cross e siinila
res). Trata-se de despesas com cuidados médicos, odontológicos e hospitala
res. TaritO que ao -discíptinar o desconto nos incisos de I a III e rio parágrafo 
único, tratou o referido art. 69, do Decreto-lei n9 1.641/78, de dizer que_ o aba
timento obedecerá às condições e limites }â fixados na lei (art. 99, § 39, da Lei 
n9 4.506, de 1964- ou art. 74, do RIR), ou sejam, àS-cOndições e limites pre
vistos para o abatimento com despesas médicas, odontológicas e hospitalares, 
Logo, este é o lugar adequado para agasalhar a medida projetada. 

Se o Imposto de Renda acha justo basear-se em informações prestadas 
pelo contribuinte para glosar e taxar médicos, dentistas e hospitaís, ao m_enos 
seja permitido -determinar; em lei, cille tais informações fiquem devidamente 
comprovadas na própria declaração de rendimentos. 

· O eventual acúni.ulo de documen-tos e recibC)S nas repartições do Imposto 
de Renda ê: a meu ver, inconveniente menos danoso do que a simples perspec
tiva de haver uma glosa injusta,-descabida. 

Sala das Sessões, 12- de maio de 1982. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 1.641, de 7 de dezembro de 1978 

Altera a legislação do Imposto de Renda das pessoas físicas. 
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· ArL 69 Poderão ser abatidos da renda bruta os pagamentos feitos a en
tidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas 
de natureza médica, odontológica ou hospitalar e que satisfaçam, cumulati
vamente, aos seguintes requisitos: 

I- estejam autorizadas a funcionar pelo MinistériO da Previdência e 
Assistência Social e poSSuam plano atuarial aprovado e fiscalizado peta Mi
nistério da Indústria -e do Comérdõ; 

II - obedeçam às prescrições sobre formação de reservas técnicas que 
vierem a ser baixadas pelo Conselho Monetãr_io Nacional; e 
-.- III- sejã.m relacionadas em ato declaratório a ser baixado pela Secreta
ria da Receita Federal, mediante à Coffipi0Vaçã6 do- preenChimento dos re-
quisitOs previstos nos incisos anterioreS. -

Parágrafo único. O abatimento previsto neste artigo fica sujeitO ~ãS 
mesmas condições e ao mesmo limite global referido no artigo 99, § 39 da Lei 
n• 4.506, de 30 de novembro de 1964. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto lido serã publicado e 
remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretário. 

São lldas ãs seguintes 

Oficio no 135/82 Brasília, 12 de maio de 1982. 
Senhor Presidente, 
Nos termos do§ l'l do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de 

comunicar a V. Ex~. para os devidos fins, que esta Liderança deliberou substi
tuir os nomes d.os .serihores Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães e 
Adolpho Franco pelos dos Senhores Deputados Nilson Gibson, Osvaldo 
Melo e Nosser Almeida na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer 
sobre a Mensagem n9 35/82, que submete à deliberação do Congresso Nacio
nal o texto do Decret_o~le! n9l.911/81, que "autoriza a emissão de Obrigações 
ReaJustáveis _do T_egouro Nacional- ORTN, para cobertura do débito da 
Previdência Social junto· à rede bancãria pública e privada". 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ os meus protestos de 
alta estima e elevada consideração.- Deputado Cant(dio Sampaio,/Líder do 
PDS. 
Ofício n• 137/82 Brasília. 12 de maio de 1982. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 19 do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de 

comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou substi
tuir os nomes dos Senhores Deputados J osias Leite e Claudino Sales pelos 
dos Senhores Deputados Osvaldo Melo e Nosser Almeida, na Comissão Mis~ 
ta incumbida do estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à Consti
tuição n9s 5, 6 e 7/82, que "alteram o artigo 39 da Constituição Federal, ele
vando para 500 o númerO de Deputados Federais". 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os meus protestos de 
alta estima e elevada consider~ção.- Deputado Caf}tídio Sampaio, Líder do 
PDS. 
Ofício n• 138/82 Brasflia, 12 de maio de 1982. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ )9 do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de 

comunicar a V. Ex~. para os devidos fins, que esta Liderança deliberou substi
tuir o nOme do Senhor Deputado MiltOn Brandão! pelo do Senhor Deputado 
Nilson Gibson, na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre o 
Projeto de Lei n9 7/82, que ••attera dispositivo da Lei n'? 6.849/80, que fixa os 
valores de retribuição da Categoria Funcional de Agente de Vigilância". 

---Aproveito- a oportunidade para renovar a V. Ex• os meus protestos de 
alta estima e distinta conSideração. - Deputado Cantídio Sampaio. Líder do 
PDS. 

_ O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Serão feitas as sulistituições so
licitadas_. 

Sobre a mesa, co~unicação que será lida pelo Sr. 19-Secretário: 

E lida a seguinte 

Exm9 Sr. Presidente: 
Pelo presente, comunico a V. Ex•, que, tendo me desligado do Partido do 

Movimento Democrátic"o Brasileiro por ofício à Justiçã Eleitoral encaminha
do ontem, e tendo-me, pela mesma forma, filiado ao Partido Democrático 
Trabalhista na mesma data, passo a integrar à bancada do PDT nesta Casa 
na condição de líder. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1982.- Roberto Sarum;no. 

O SR. PRESI.DENTE (Passos Pô rio)- A comunicação lida vai à publi
cação. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~Há oradores inscritos. Concedo 
a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, por cessão do nobre Sen~dor 
Agenor Maria. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores~ 

Sou obrigado, mais uma vez, a tratar da política mineira. 
A política ê. feita de fatos porque esses nãó mentem;- as versões distorci~ 

das são sempre perigosas e traiçoeiras, porque induzem a opiriião pública a 
formar uma convicção estranha à realidade,_ res~ltando não só no desprestí-
gio, comO no aviltamento de personalidadeS. - -

Hoje, por exemplo, órgãos de imprensa me~-atribuem declarações, que 
devo esclarecer. -

A reunião havida, ontem, no meu gabinete, com o s·enadór Tancredo 
Neves e o ex-Deputado Jos~ Aparecido de Oliy~ra teve por objeto a ava
liação e anãlise do processo político-eleitoral do nosso Estado de Minas. 

Foi debatida a conveniência ou não, em termos de candidatura maior, da 
adoção de sublegendas para o Senado Federal. As manifestações convergi
ram, todas, no sentido de que o instituto da subl~gen~a, face à legislação elei
toral vigente e o tumultuado processo de incorporação, não seria aconSelhá-
vel. --

Fiquei, naquela oportunidade, como sempre, independentemente de vir 
a postular a minha reeleição ao Senado, entre os que entendem ser a suble
genda fato r divisionista da unidade partidãria, pensamento este, aliãs, que me 
acompanha desde as disputas nos idos de 1966, quando de eleiÇões m~nici
pais. 

Estranho, portanto, que só a mim fosse atribqído o desejo ~e candidatu
ra única ao Senado pela OposiÇão mineira. 

Na verdade, de público, diante da imprenSa e do vídeo, o candidato ao 
Governo _de_ Minas, Senador Tancredo Neves, manifestou, com ênfase, esse 
ponto de vi_sta, ao çncerrar-se a referida reunião, 

Outros assuntos mais importantes para o destino de Minas forarii debati
dos e não tiveram o menor registro na imprensa. 

Devo esclarecer que, quanto à adoçãQ da sublegenda, nada ficou decidido, 
nem poderia ficàr, pois ê ·assunto para consultas e decisão dos óriãOS parti
dãdOs e da convenção do PMDB. 

Cumpre-me adotar, em virtude das maliciosas interpretações sobre a ver
dade dos fatos, a posição que me impõe a minha dignidade de homem públi
co: recusar-me-ei, de agora em diante, a participar das deliberações sobre esse 
assunto. Faço este esclarecimento ao Senad_o dª República, como fiz_esta co
municação hoje, pela manhã, ao ilustre Senador Tancredo Neves. 

Sempre busquei, Sr. Presidente, como é público e notório, a união das· 
Oposições, até mesmo·com a retirada de minha candidatura ao Governo de 
Minas Gerais, para facilitar a integração. Esta ê-uma verdade, Srs. Senadores, 
que ninguém vai poder me negar: é que tão logo se processou a incorporação 
-e incorporação_que defendi e que hoje confessO da tribuna do Senado, não 
sei se defenderia novamente- mas tão logo se processou, repito, essa malfa
dada incorporação, tendo o·_ meu nome sido colocad_o_ por unaníinidade pelo 
meu Partido, como candidato ao Governo de Minas Gerais, entendi de retirá
lo para que se processasse a verdadeira iriü~griÇão e a verda,deira união das 
Oposições em Minãs Gerais. E fui mais além, Srs. Senadores: _não permiti que 
o meu nome entrasse numa chapa, da disputa do_Diretório Regional, e até a 
meía-noite do dia marcado pela Legislação tentei de todas as maneiras evitar 
que o Partido se dividisse, em Minas Gerais. E atendendo, inclusive, a uma 
solicitação daqueles peemedebistas que formaram comigo, na primeira hora, 
numa conversa de_ quinze horas com o Senador Tancredo Neves, levei a ele o 
desejo daqueles meus companheiros de que a vice-governártça fosse entregue 
a um homem do meu partido e não do_Partido Popular. Não fui feliz nessas 
gestões. Posteriormente, aconteceu o que sabem o Senado da R pública e a 
nação brasileira. Houve um entendimento entre O Partido qtie ajudei a fundar 
e que fui seu primeiro presidente em Minas Gerais e a corre11t~ liderada pelo 
Senador Tancredo Neves. Hoje, encontro-me numa posição de expectativa. 
Mas, a ninguém- jã disse isso no Senado da RepúbliCa- permitirei que se 
diga que não furo-primeiro a lutar pela integração e pela união das oposições, 
e não apenas a nível das Minas Gerais. 

É por isso, Sr. Presidente, que, terminando essa minha fala, gostaría de 
deixar registrado, sempre aqui, que não se atribua a minha pessoa, seja qual 
for o destino que venha a seguir, que as oposições sedividiram em função da 
minha presença na política mineira. Ao contrâtiõ, ã tudo deixei, com humil
dade a tudo aceitei, só não posso aceitar é o aviltamento da vida pública que 
construí desde 1966, quando fui eleito Prefeito n::), minha cidade de Juiz de 
Fora. O esmagamento da minha vida pública, não. Se tiver que termin-ar o 
meu mandato no Senado Federal, quero terminá-lo como aqui cheguei, com 
honra e com dignidade, certo de que obedeci às tradições rlberiis de Minas 

Gerais, certo de que, diuturnamente, aqui trabalhei para o engrandeGiinento 
do-ESlã.dÜ que tive ·e tenho a honra de representar nesta Casa, Sr. Presidente, 
porque pani cá fui mandado, e é preciso que se repita isso sempre, como uma 
força nova de Minas Gerais, não a força pessedista ou a força udenista, mas 
por um milhão e meio de mineiros que acreditaram na pregação que fiz em 
1974. Alguns dizem que nós, Senadores de 1974, chegamos aqui pelos ventos. 
f: possível, Sr. Presidente, é possível que os ventos tenham me conduzido ao 
Senado da República, mas são estes mesmos ventos qU_e por certo irão bater 
naquelas janelas fechadas, naquelas portas fechadas, quando muitos se acor
vardaram em 1974 e se escondC:ram naS suas C?-Sas e n3.o quiseram enfrentar 
estes ventOs de 1974. Eu fui à rua, fui às praças públicas e aos comícios, acei
tei o vento no meu rosto, Sr. Presidente, e se"outros não o fizeram não me 
cabe a culpa; e se aqui cheguei pelos ventos, não foram os ventos que fizeram 
com que cumprisse, pelo menos no meu entendimento e na minha formação, 
·com dignidade, o mandato, sobretudo esta cadeira ocupada que foi por Mil
ton Campos e a quem UVe a -honra de substituir. 

O Sr. Agenor Maria - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO ......c·Uuço V. Ex•, nobre Senador Agenor 
Ma_ria, antes de ei:icetrar as minhas considerações. 

O Sr. Agenor Maria- Senador Itamar Franco, aqui cheguei com V. Ex" 
em 1975. Mais de sete anos de convívio, e nesse período a gente aprende a 
goStar ou não gostar das pessoas. Em sete anos de convivia, aprende-se a 
conhecer as pessoas. Assim sendo, aprendi, nestes sete anos, a admirar V. Ex• 
por suas atitudes, pela sua dignidade, pelos seus princípios, pela maneira 
corajosa com que defende os interesses nacionais, colocando sempre, acima 
dos interesses partidários, o interesse fisiológico,· do interesse menor, os 
interesses da Nação. V. _Ex" pod~rã at~ não voltar a esta Casa, pode até não 
ser candidato em 1982, porque as picuinhas e o fisiologismo político talvez 
não permitam, mas fique certo de que esta Casa guarda rã nos seus Anais e os 
seus amigos nos seus corações o recPnhecimento de que V. Ex" cumpriu bem 
o mandato que o povo em boa hora lhe outorgou. 

O SR. lT AMAR FRANCO- Muito obrigado, nobre Senador Agenor 
Maria. - -- · ·· 

O Sr. Henrique Santillo - Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu é que agradeço a V. Ex• essa 
manifestação de carinho partida de V. Ex", amigo das primeiras horas e das 
primeiras lutas no Senado Federal, num momento difícil, é verdade, da 
mipha vida públíCa, mas palavras como as de V, Ex" ficam guardadas no 
nosso coração, na nossa mente, SeÕador Agenor Maria. Muito obrigado pela 
manifestação de V,_ Ex" 

Ouço o nobre Senador Henrique Santillo 

O Sr. Henrique San ti/lo- Serei breve, Senador Itamar Franco. V. Ex' 
tem minha inteira solidariedade, -esperando que as coisas cheguem a bom 
termo no Estado que tão bem V. Ex" representa nesta Casa. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito obrigado, Senador Henrique 
Santillo. 

O Sr. Roberto Satumino- Gostaria, também, se V. Ex" me permitisse; .. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muita alegria, nobre Senador 
Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino :- ... de de"ixar- aqui o meu depoimento de 
admiração, de solidariedade, de respeito, de respeito a V. Ex' pela forma com 
que se conduziu no exercido do s_eu _mandato honrando o povo de Minas 
Gerais que o elegeu, correspondendo inteiramente às expectativas daqueles 
que depositaram confiança em seu nome. Quero aproveitar- essa 
oportunidade para registrar essa minha admiração e dizer que V. Ex• conta 
com a solidariedade, que não é protocolar, ê algo de muito sincero e traduz 
u_m consenso_ de todos os cOmpanheiros de V. Ex" 

O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço a V. Ex•, nobre Senador 
Roberto Saturniho, a honra também que tive e tenho de ter em V. Ex" o 
companheiro e colega exemplar, um homem que honrou e honra com a sua 
presença o Senado da-República. Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex" falou nos ventos de 1974. Aqueles foram 
os ventos democrãticos que abalaram este País; e os que chegaram aqui 
trazidos pelÇJ_s ventos_ de 1974 tinham a marca da competição democrática, da 
vitória ii as urnas, do voto popular, tendo V. Ex• merecido o voto e o apoio do 
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povo mineiro. EstoU certo de que V. Ex• aqui continuará. e, por isso não- me 
despeço de V. Ex'", apenas ressalto a minha confiança de que o povo mineiro 
reconduzirá V. Ex'" a esta Casa para que continUe a sua L1efa. Porém, faço 
votos, nós que sempre combatemos a sublegenda, que a Oposição não se 
valha, no Estado de Minas Gerais, :Onde tudo anuncia a vitória do Partído da 
Oposição, daquele recurso que nós tanto combaterriàs e que V. Ex• seja o 
candidato únicO ao Senado- Federal, não só em homenagem ao seu passado, à 
sua tradição de luta nesta Casa, mas tambêm como uma recompensa, como 
uma promessa, como uma explicação para as gerações que hão de vfr, que 
hão de compreender que é chegado o momento de se premiar os homens 
públicos que honram o seu mandato. 

O Sr. José Fragel/i - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Um instante, nobre Senador, permita-me 
apenas agradecer ao nobre Senador Nelson Carneiro. · 

Veja, nobre Senador Nelson Carneiro que V. Ex•, há poucos dias, ao 
meu lado, lembrava e brincava que eu tinha sido o pai e a mãe dessa 
incorporação, dessa incorporação, nobre Senador Nelsân Cairi.eirO, qUe-56 o 
futuro dirá se ela foi ben-éfica - jâ não digo a todos os Estados brasileiros, 
mas, particularmente, ao meu Estado, o Estado de Minas Gerais. V. Ex• tem 
razão. Eu me referi aos ventos porqUe, a todo instante, nós deparamos com a 
imprensa dizendo: uos ventos dos Senadores de 1974". Mas, antes dos 
ventos, nobre Senador Nelson Carneiro, por duas vezes e pelo voto direto, eu 
fui conduzido à Prefeitura da minha cidade, uma cidã.de que, em 1964, 
assistiU partir de lá a Revolução de 1964. A alegria é devido ao aparte de V. 
Ex', como, também, aos apartes dos nobres Senadores Henrique Santillo, 
Agenor Maria e Roberto Saturnino, que me trazem, realmente, um conforto 
muito grande pela minha permanência aqui, neste momento, na tribuna do 
Senado Federal. Muito obrigado a V. Ex• 

Ouço, agora, V. Ex• com muito -prazer, nobre SenadOr JoSé Fragelli. 

O Sr. José Fragelli- Nobre Senador Itamar Franco, eu tenho- V. Ex• 
sabe - feito, é verdade que sem nenhuma autoridade para isto, apelos 
ingentes a V. Ex• para que seja o Candidato a Senador de MfiJ.as Geraís. Digo 
de Minas Gerais, porque se for o candidato_dessa incorporação, ninguém tem 
dúvida que V. Ex• retornará ao Senado da República, que precisa da presença 
de V. Ex• por todos os títulos que V. Ex• tem, e muito bem destacados por 
aqueles que me antecederam em apartes a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado Senador José Fragelli. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com miiila honra. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Itamar Franco, aqueles ventos a 
que V. Ex• se refere, que nos trouxeram ao Senado em 74, aqui posicionaram 
Senadores que se destacaram de uma e de outra maneira. Uns cumpriram 
com dignidade o mandato qlJ.e o povo lhes deu; outros honraram o mandato 
que receberam do povo, e outros enalteceram e dignificaram o inandato que 
receberam. V. Ex• foi desta categoria. Seu companheiro na Comissão 
Parlamentar de InquêritQ sobre Energia Nuclear, vi ali o desvelo, a 
consciência e o patriotismO com que se houve, conheci sua força moral. A 
vida pública, nobre Senador, essa luta incessante e esgotante, que mantemos 
durante toda a nossa vida t: exigente demais. Ãs vezes, aqueles que lutam pela 
composição de posições alheias perdem nessa luta a sua própria pOsição. V. 
Ex• foi um desses exemplos: se lutou pela incorporação, para que o Par!ido 
marchasse unido como um monolito para as eleições de 82, em Minas, 
deixou, na sua luta, de pugnar para si próprio essa posição. ~a razão por que 
hGje está difícil se compor com ela. Saiba V. Ex' que dos Senadores que 
Minas mandou conosco, em 74 e 78, V. Ex• foi dos que mais elevou e mais 
dignificou o seu mandato. Não sei se V. Ex•, por isto ou por· aquilo, por 
questões de destino político, de ideârio ou das suas rotas, não volta ao 
Senado; não sei se hoje possa ser uma espêcie de uma prêvia despedida de V. 
Ex• porque não sei se V. Ex' volta ou se sou eu quem não vai voltar, mas fique 
V. Ex• consciente de que Minas se engrandeceu com o exercício do seu 
mandato. Minas se dignificou com o cumprimento do mandato que Jhe deu. 
V. Ex• foi, em todos os momentos da vida desta Casa, um filho digno dos 
homens dignos de Minas Gerais. Saiba V. Ex• que com essas referências aqui 
havidas de todos os seus companheiros de bancada e de outros da Bancada 
do próprio Governo. todas as vozes crescem neste plenário para homenagear 
a vida limpa, a vida digna, a vida magnifica que V. Ex• teve no desempenho 
do mandato com que honrou o povo livre de Minas Gerais. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Dirceu Cardoso, eu não teria 
nem adjetivos e substantivos para agradecer a V. Ex• as suas palavras cheias 

de carinho e de amizade. V. Ex• traz a nossa mente a recordação da nossa CPI 
NUcleãr, esta CPI NuClear- q-Ue conseguiu rasgar ô vêu de mistt:rio que 
cercava este acordo Brasil-Alemanha. 

Se nada mais nós dois, V. Ex• e eu, tivésSemos feito no Senado Federal, 
como tantos outros companheiros de Comissão, pelo menos isto seria uma 
marca de nosso trabalho. Agradeço, pois, a V. Ex' a amizade, a atenção, 
nesta hora, como V. Ex• diz muito bem, que não sei se é uma hora de 
despedida, porque não sei ãs- dificuldades que encontro em Minas Gerais, 
difiCUldades que não me permitem buscar uma outra legeriaa; porque seria 
acusado de traição, que se quero ir para minha casa, posso ser acusado de 
estar conivente com a candidatura do Governo. Veja V. Ex• a dificuldade de 
um homem público que chega num instante da sua vida naquela fronteira, 
como eu diSse, o-tiüo dia, num programa de televisão" enl Belo Horizonte, na 
fronteira da negação e da fé. Não sei se V. ~x' já esteve nessa fronteira, mas 
eu, muitas vezes, me deparei como me deparo neste instante entre a fé da vida 
pública e negar essa Vida pública que construí com muito sacrifício. Muito 
a.brigado a V. Ex• 

O Sr. Aderbal Jurema "- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- PoíSnão. 

O Sr. Adcrbal Jurema- Senador Itamar Franco, a minha participação 
no discurso de V. Ex• não tem nem de longe a intenção de opinar sobre a 
economia interna do seu Partido. Habituei~me, através da minha vida 
pública, a respeítar as decisões dos partidos e só discutir e só opinar as do 
rneu Partido. Por isso, em minha jâ longa vida pública, nunca pertenci a alas, 
nem a grupos. Sempre achei que ser partidário já é um ônus muito grande 
para o homem público que leva a sério o seu Partido. V. Ex• sempre levou a 
sêrio o- seu Partido, e, por isso aqui nos debates parlamentares nós 
encontramos um antagonista leal, inteligente, que pensa mais em termos de 
Brasil do que em termos de partido. Por isto é -que eu me associo a estas 
manifestações ~não digo de solidariedade porque sou de outro partido -
manifestações de reconhecimento do seu valor, da sua integridade moral e da 
sua personalidade política. Em verdade, não me surpreende o engenheiro 
Itamar Franco, porque se Pernambuco foi chamado certa vez pelo Presidente 
Getúlio Vargas, de "a matriz do pensamento jurídico desta Nação", Minas 
Gerais ê, sem dúvida, a universidade política maior deste País. Por isto é que 
todos nós respeitamos os polítiCás das Minas Gerais e V. Ex•, nesta Casa, 
através dos anos que aqui já me encontro- três anos e pouco- V. Ex• nesta 
Casa lembra-m~t sem exagero, aqueles políticos mineiros do ímpérío -
"poderá cair, mas, tenho certeza, cairá de pé". Esperamos que isto não 
aconteça; -para que o senado continue a contar com a sua participação 
eficiente, lúcida e inteligente. 

O SR. ITAMAR FRANCO_:. Senador Aderbal J urema, obrigado, não 
pelo homem que não pertence ao meu Partido, e sim pela convicção das suas 
palavras, que também tocam profundamente o meu coração. Muito obrigado 
a V. Ex~ 

V. Ex.' eSiá certo. É poss-ível até que tombe pelas forças que hoje com~ 
põem o meu· Partido, não aquele Partído que $Onhei, quando o fundei na hora 
difícil e lancei aquelas estacas, quando as duas lideranças tradicionais se 
uniam, duas lideranças fortes. E como seria fácil ter~me abrigado sob essas 
duas lideranças! Não o ít..i. Ardsquel até O meu maridato de senador. Cami~ 
nhei, com dificuldade, fundando o PMDB em Mlnas Gerais: Ninguém acre
ditava, naquele instante, que o PMDB poderia ser fundado, depois da união 
do Senador Tancredo Neves e do Governador Magalhães Pinto. Hoje vieM 
ram, levaram a nossa bandeira. É o destino. A vida nos obriga, em determinaM 
dos momentos, a essa meditação que a faço, neste inStante~ ã.o Senado FedeM 
ral, ao ag-radecer, mais uma vez, as_palavras gentis de V. Ex• 

O Sr. MoaCyr Dal!a - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Senador Moacyr 
Dalla. 

O Sr. Moacyr Da/la- Eminente Senador Itamar Franco, nas nossas fa
las nas Comissões, nos gabinetes, sempre lhe disse da admiração pessoal que 
tenho por V. Ex• No exercício do meu mandato, hã três anos e meio que aqui 
estou, se puder fazer uma avaliação muito justa, muito sincera, devo dizer a 
V. Ex• que uma das grandes conquistas que tive foi conhecêMlo e ver a sua 
atuação no Legislativo. Recordo-me, por ocasião da Comissão MiSta que esM 
tudava a prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores, em que parlaM 
mentamQS1 V. Ex• e_ra visceralmente contra, mas, sempre com dignidade, com 
argumentação jurídica capaz de convencer a quem se opunha às suas idéias e 
às suas convicções, semPre-reSpeitosamente~ sempre Coin amor à causa maior, 
sempre representando, com altivez e dignidade, o povo de Minas Gerais. Não 
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entro no mérito da questão. Leio o-s jornais, v~ O as notícias. ReCçmheço, 
como todos nós reconhecemos, o seu trabalho. Afirmo, com muita sincerida
de: o Senado da República, se V. Ex• não voltar, vai ter um vazio. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, nobre Senador Moacyr 
Dalla. Muito obrigado também ao amigo e ao parlamentar Moacyr Dalla. 

Sr. Presidente, vou encerrar o meu pronunciamento. 

O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, nobre Senador Al
berto Silva. 

O Sr. Alberto Silv_a- Não gostaria que V. Ex• terminasse o discurso que 
faz nesta tarde sem trazer uma palavra de solidariedade ao companheiro Se
nador, ao colega engenheiro que conheci, apenas três anos estou aqui, na Pre
sidência da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Acordo Nuclear 
Brasil-Alemanha. Lá vi como V. Ex' defendia o País, como defendia a nossa 
causa, defendia melhor atendimento às ne.cessidades brasileiras, ~II) termos 9.e 
energia elétrica, seguido de perto por nosso companheiro DirCeu Cardoso,
que permanentemente levantava questões, fazia gestões pai' a qUe técnicOs do 
exterior viessem esclarecer as nossas dúvidas. Aprendi, naquele convívio, -a 
ver em V. Ex• o engenheiro na política, que estudava as leis e que estuda as 
leis, um regimentalista, por excelência, ne_sta Casa. Sei bem .das dificuldades 
por que passa V. Ex•. neste instante, na sUa terra, em relãçâ() ão problema 
político. O que desejo de coração- e esta CaSaJambém certamente- é que, 
no fim de tudo isto, se encontre uma solução, que a posição política de V. Ex• 
seja preservada com a honra e a dignidade que merece, e -ciueV. Ex• vOlte a 
esta Casa, porque a Casa precísa de V. Ex•, e o_ Brasil também. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Senador Alberto Silva. 
É este aspecto que tenho buscado incessantemente, já nesta altUra um pouco 
cansado. Não sei se encontraremos um denominador comum. 

Se amanhã, Sr. Presidente, tíver que ir às piàçâs ·públicaS~ em -Outra con
dição que não a do meu P~rtido, o farei de cabeça erguida (Muito bem!), cer
to de que lutei por esta uniãó (Muito bem!), certo de que aqui trabalhei. 
(Muito bem!) Não me importa que outros leve_m a bandeira do PMDB, que 
outros fiquem com o nosso partido. Se tiver que buscar outro rumo, o farei 
também preservando- como já disse- talvez uma vida pobre, de trabalho 
parlamentar,... -

O Sr. Dirceu Cardoso - Não apoiado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- ·-·~mas uma vida sempre honrada. Esta, 
ninguém, na praça pública de Minas Gerais, poderá negar-me. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Uma rica vida parlamentar. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, nobre Senador Dirceu 
Cardoso. ---

0 Sr. Evelásio Vieira- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com prazer, nobre Senador Evelãsio 
Vieir:if. ~ 

O Sr. Eve/ásio Vieira- Itamar Franco tem sido um senad_or i_nteligente, 
lúcido, perspicaz, de grande sensibilidade, qualidades que, aliadas à sua dedi
caçãO, à sua abnegação mesma, à causa pública, têm caracterizado a sua 
atuação marcante aqui, em Plenário, abordando não só temas político
ínstítucionais, como problemas económicos caociais,_ ~om a mesma poSlura e 
mesma intensidade, tem sido o trabalho de V.. Ex• nas Comissões Técnic~s. 
nas CorriiSsões Parlamentares de Inquérito, na ~ua participação externa. Nes
ta CaSa,-sem diminuir a atuação de qualquer outro parlamentar, V. Ex• tem 
uma atuação que se assemelha muito à da Zico no Flamengo, qu~_~tá auxi
liando na defesa, está auxiliando na conexão do ata_que com a defesa, está 
cobrando escanteio, estã correndo para cabecear e decidir as grandes vitórias 
do Flamengo.~ o homem polivalente. Atua em todas as áreas. Tudo isto V. 
Ex• tem sempre feito com muita firmeza. -teni Serilpre agido com muita serie
dade e muita honestidade, às vezes até divergindo dos seus melhores amigos, 
para manter-se firme aos seus princípios, às ·suas teses, às teses do seu partido. 
Por tudo isto, V. Ex• é uma figura estimada, querida, respeitada, nesta Casa. 
As manifestações hoje, quer de homens da Oposição, quer de homens do Go
verno, patenteiam esta sua posiç-ão privilegiada. A par disto, V. Ex' é político 
bom de urna. Foi eleito pela primeira vez prefeito de uma grande cidade. 
Submeteu-se ao julgamento de ~ grande colégio eleitoral, de um colégio 
eleitoral independente, politizado, um eieitorado diverSificado, e mereceu a 
aprovação da maioria d9 povo de Juiz de Fora: foi conduzido à Prefeitura. 
Fez uma bela administração. Quatro anos depois, tornoti a se submetei- ao 
julgamento desse mesmo povo. Novamente foi consagrado. Realizava a sua 
segunda administração. A Oposição precisava de urii homem que empunhas
se sua bandeira, para ganhar as eleições majoritárias de 1974 em Minas Ge~ 

rais. Muitos, com mais nome no âmbito estadual, não tiveram a coragem de 
partir para a grande cruzada em 1974, em Minas Gerais, empunhando, na 
eleição majoritária, a bandeira da Oposição, a fim de dar respaldo à eleição 
de Deputados à Câmara Federal e à Assembléia Legislativa. V. Ex•, compro
vando o seu grande desprendimento, renunciou ao seu mandato de prefeito 
em Juiz de Fora, foi para a luta e saiu vitorioso, dando uma grande contri
buição à vitória do MDB em Minas Gerais. Agora, neste momento, o nosso 
candidato ao governo de Minas Gerais, o Dr. Tancredo Neves, estã sendo o 
fita azul nas pesquisas e_th Minas, mas este fato não lhe dã a segurança abso
luta da vitória que nós desejamos, que nós queremos para o governo de Mi
nas GeraiS. É pieciso o somatório total e é. preciso a parceria de V. Ex• (Mui
to bem!) disputando_ as eleições para o Senado, para assegurar a vitória das 
Oposições em Minas Geraís.-t por isso, Senador Itamar Franco, que estou 
tranqUilo que nós, o PMDB, marcharemos em Minas com Tancredo para o 
Governo, com V. Ex• para continuar nesta Casa para assegurar a vitória da 
Oposição em Mineis, em todos os seus níveis, e para assegurar a Minas Gerais 
ii.ma repreSentação, nesta Casa, à altura das tradições de Minas Gerais. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Senador Evelásio Vieí-
ra. 

Sr. Presidente, vou encerrar, porque vejo as luzes piscando, indicando 
que meu tempo está a esgotar-se. 

Nobre Senador Evelásio Vieira, V. Ex• me lembra, neste instante, um ve
lho pensamento de Byron, de que o homem é o pêndulo que oscila entre o riso 
e as lágrimas. É exatamente, Sr. Presidente, em função desse pensamento de 
Byron e agradecendo essa manifestação carinhosa do Senador Evelãsio Vieira~ 
que vou encerrar as minhas palavras. Se as traições continuarem como estão 
em Minas Gerais, não sei se voltarei a esta tribuna como elemento do PMDB, 
mas, vou aguardar, Sr. Presidente,-com tranqUilidade de consciência, as deci
sões do Pa_rtido que ajudei a fundar, numa hora difícil. Tenho certeza, Sr. 
Presidente, de que traçarei com honrã-e Com a graça de Deus o meu destino 
político, seja até o destino político de ter que voltar para a minha casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)-,- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dír~u Cardoso, para uma breve comunicação. 

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

Recebi da zona norte do_meu Estado, precisamente do Município de São 
G.abriet da Palha, um dos maiores e mais pulsantes municípios do meu Esta
do, um ab3ixo-assinado, firmado por inúmeras organizações industriais, mé-

---dicos com consultórios. farmacêuticos, dentistas, industriais, de todos os gê
neros, e consumidores locais, fazendo um apelo à Empresa de Luz e Força 
Sant_a__Maria S.A., que é a-ro-rnecªdora de energia elétrica naquele município, 
a fim de regularizar os Seus serviços. que estão ocasionando sérios prejuízos à 
indústria, Ílos moradores, aos corisumidores locais. 

São Gabriel da Palha, Sr. Presidente, éull). :município onde se localizam 
cerca de 40 serrarias, várias dezenas de grandes indústrias de móveis, váriã.s 
dezenas de indústrias de esquadrias e tacos, com um parque industrial de 
grande expressão no N arte do nosso Estado e até n_o nosso Estado inteiro. _E. 
um município, Sr. Presidente, onde a agência do Banco do Brasil, lá instalada 
há muitos anos, demonstra a grande pulsação e a grande força econômica e 
financeira daquele município. 

Mas, dizem os signatários deste abaixo-assinado a mim dirigido, nesta 
semana, entre outras coisas: 

"O-Que para tanto vimos reclamar, a já por vezes consecutivas 
feito à Empresa, que não estão sendo obedecidos os critérios quanto 
à Variação de tensão, a continuidade nos serviços de Fornecimento 
de Energia Elétrica, dado ao grande número de interrupções (até 15 
(quinze) vezes dia e noite, consequentemente, trocas de postes nos 
horários de trabalho, sem prévia comunicação aos usuários, do ho~ 
t'ârio da interrupção, bem como do restabelecimento do forneci
mento." 

E, aqUi diz, Sr. Presidente, com relação à voltagem do fornecimento que 
cai às vezes para 70 volts e, às vezes, cai para 150 e 170, quando a voltagem 
normal é de 220 volts. 

Sr. Presidente, quero fazer um apelo ao presidente dessa empresa, que é 
urilgt8.nde nome da indústiia e dos meios empresariais do Estado, Dr. Henri
que Coutinho, empresa que tem a sua sede em Colatina e fornece àquele mu
nicípio tàmbém; é uma gtande empresa elétrica do meu Estado. O Dr. Henri
que Coutinho é também o diretor-presidente do frigorífico de Colatina, o 
maior frigorífico do nosso Estado, além de grande fazendeiro e grande cria
dor. 
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Faço um apelo ao Dr. Henrique Coutinho, para qUe atenda, na l!l:edida 
da justiça desta reclamação e deste pedido, à população de São Gabriel de Pa
lha, município rico e poderoso," onde centenas de indústrias-fazem dele um 
dos maiores geradores de ICM do nosso Estado. A empresa St•_ Maria SfA, 
dirigida pelo Dr. Coutinho, fornece também a Cõlatiila-out.ra grande concen
tração industrial do meu Estado. Esses dois grandes municípios devem ser 
bem servidos, porque são de muitã. atividade industrial e núcleo de populaç~o 
dos mais vigorosos do meu· Estado. 

Assim, faço apelo, através do Ministério das Min3.s e Enirgia, para que 
faça expediente ao Presidente da Companhia Empresa Srinta Marta S:A., for
necedora daquela zona, a fim de atender às justas reclamações dos usuários, 
dos industriais, dos consumidores de energia elétríca do Municíp"io de São 
Gabrid da Palha. 

Estou certo que o Dr. Coutinho, pessoa de alta expfessão social, de alta 
competênci. ' engenheiro ilustre, diretor-propríetárío úà empf"esa, diretor do 
Frigorífico Colatina, será capaz de sentir que, com essas interrupções, está 
sendo estrangulado o desenvolvimen·:o e o progresso daquele Município e da 
sua própria empresa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~Concedo a palavra ao nobre Se
nador Roberto Saturnino, para uma breve comunicação. 

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

Amanhã, representantes de 33 Sindicatos Rurais do Estado do Rio de 
Janeiro, coordenados pela Federação dos Trabalhadores Rurais daquele Es
tado, concentram-se em frente à Delegacia do INCRA, naquela cidade, pa~a 
reclamar contra a falta de solução para os conflitos de terras localizadas em 
59 áreas. do Estado, envolvendo quase 40 mil trabalhadores. 

Nos últimos 2 anos, Sr. Presidente, cresceram enormemente es·ses confli
tos, praticamente dobrando o número de trabalh~~o!es _envolvidos, conse
qüência da especulação iritobiliária desenfreada, locafízada, predominante
mente, nos municípios do litoral e que constitui urna das gran~es calamidades 
que afetam o meu Estado. - -

A atividade agrícola, a atividade produtiva do meio rural quase já não 
existe no Estado do Rio de Janeiro, Sr. Presidente, contribUindo, como todos 
sabem, com cerca de 2% apenas para a formação do produto bruto do Esta
do. Não há estímulo e nem crédito que alcance o pequeno pr_?dutor, ~quele 
que mais contribui para a formação do produto agrícola do Estado, princi
palmente no que diz respeíto aos produtos de alimentação do mercado inter
no que abastece o Rio de Janeiro. 

E os posseiros? São expuls"os, caracterizando uma_situação de aflição 
que, como disse, cresce a cã.da mês. Eu diria: a cada semana. Hâ um decreto, 
de 1978, definindo uma graride região do Estado como prioritária para o efei
to de reforma agrâría. Entretanto, nada se faz. O tempo se escoa, os conflitos 
se agravam, a violência cresce e levas e levas de trabalhadores e posseiros são 
expulsos de quando em vez. O Gávérno Estadual cruza os braços, como se 
nada pudesse fazer, numa desatenção, numa demonstração da mais completa 
desatenção para com a aflição dessas dezenas de milhares de fluminenses. 

É imperioso, Srs. Senadores, e Urgente que o INCRA tome iniciativa no 
Estado do Rio de Janeiro para reverter esse processo calamitoso. O Rio de 
Janeiro importa alimentos, na sua grande maioria, qüaifdo podh ter o seu 
abastecimento feito em grã.nde pã.rte dO seu próprio território. 

É importante, Sr, Presidente, a concentração de amanhã, razão pela qual 
merece o nosso apoio e o nosso registro especial. 

Ontem, Srs. Senadores, foi a vez dos médicos, de c-efitCnas de médicos do 
Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguâ, que fizeram uma manifestação à 
porta do INAMPS, no centro do Rio de Janeiro, para denunciar os fatos de
ploráveis que estão ocorrendo naquele Hospital, conseqüência de influências 
políticas das mais nefastas. Entregaram ao Presidente do INAMPS um me
morial denunciando esses fatos e reivíil.dicando a substituição do atual diretor 
do hospital. Espero que tenham essa justa reivindicação atendida, ago.ra, 
quando a Previdência SoCial com seu nOvo e respeitado Ministro terit opOrtu
nidade de ingressar numa nova fase. 

Tanto uma corno outra dessas duas manifestações, dessas duas concen
trações a que me referi merecem registro, Sr. -Presidente, e deyem ser vistas 
como motivo de regozijo pelos democratas deste País, já que são manifes
tações legítimas da sociedade que aspira e que vai realizando -níveis cada vez 
mais altos de particípação na vida do País. ( MuiiObem.' Palmas.) 

o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. IY-Secretário. · 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 80, DE 1982 

O Senador que este subscreve requer a Mesa lhe sejam fornecidos os 
avulsos da "HOri.i" dó-Brãs11", referente ao mês de abril próximo passado. 

-··-Sala das Sessões, 12 de maiO de 19_82. - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos PÔrto)- A Mesa atenderá à solicitação 
feita pelo nobre Senador Dirceu Cardoso._ 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a Hora do Expedien-
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum. 
Em conseqüência, ~o~as as matérias da pauta de hoje, dependentes de 

votação, deixam de ser submetidas ao Plenário, ficando sua apreciação adia
da para a próxima sessão ordínãria. 

São os seguintes os itens cuja apreciação é adiada 

-Votação, em turrio ·ónico, do Projeto de Lei da Câmara n9 1, de 1982 (nY 
5.495/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que autoriza a criação de Municípios no Território Federal de Roraima, e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 98 a 101, de 1982, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, favorável, com voto vencido do Senador 

Dirceu Cardoso; e 
- de Municipios, de Assuntos Regionais, e de Finanças, favoráveis. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto _de Resoluçao nY 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nY 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis mílhões, 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 Constitiiição e Justiça, pela consti~ucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpio~. fayorãv~l.. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 75, de 1982, do Senador 
Dirceu Cardoso, solicitando o exame da Comissão. de Finanças.) 

3 

_ Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como coriclusão de seu Parecer nY 151 de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 
3-I .756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
........... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardíno de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e _quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20. de 1981, das Comissôes: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nY 18, de 1981 (apre-· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nY 66, de 
198.1), 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 e 
cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 67 e 68, de 1981, das Comissões: 
- d~ Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municipios, favorável. 
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6 

Votaç-ão, em turno único, do Projeto de Resolução n"'243, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"') .382, 
de 1981), que autoriza o Governo do -Estado do Ri_ó Grande do Sul-a -elevar 
em Cr$ 2.505.952.900,00 (dois bilhões, quinhentos e cinco milhões, novecen
tos e cinqUenta e dois mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 1.383, de 1.981, da Comissão: 
- de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalid.ade e juridicfdade. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'l23, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia cofno conclusão de seu parecer n"' 784, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Florido (MG) a ele
var em Cr$ 21, 171.150,00_(vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, e cen
to e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's '185 e 786, de 1981, das Comissões: 
- de Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade e jurídiciçlade; c 
- de Munidpios, faVorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'l30,de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 850, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dracena (SP) a elevar em 
Cr$ 15.457.279,03 (quinze mílhões, quatrocentos e cinqUenta e sete mil, du
zentos e setenta e nove cruzeirgs e três centavos} O montante de sua dívida 
consolídada, tendo 

PARECERES, sob n's 851 e 852, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitt•~:::malidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municfpios, favorável. 

9 

Votação, em turno, único do Projeto de Resol,uç~o n<? 141, de 1981 _(apre
sentado pela comissão de Economia comQ conclusão de seu Parecer n<? 883, 
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de AltinÓpolis (SP) a elevar em 
Cr$ 11.282.510,68 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e 
dez cruzeiros e sessenta e oito centavos) Q montante desua dívída çonsqlida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 884 e 885, de 1981, das Comissões:~ 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores José Fragelli e Hugo Ramos; e 
- de Munidpios, favorável; --

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu_ção n~' 193, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecei' n"' l-.162, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura MunicípaJ de Caputira (M:G) a elevar em 
Cr$ 21.171.150,00 (vinte -e um milhões~ cento e setenta e um mil, cento e cin
qUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.163 e L164, de 1981, das Comissões: 
-de Constitw'('ào e :Justiça, pela constitucionalidade, jur"idicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável, 

11 

Votação, em primeiro turno-, do Projeto de Lei do Senado n"'l3, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobr_e a conces;são de 
aposentadoria especial para o comerciãrio, na fornia que-especifica, tendo 

PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões 
- de Constituição e JUstiça, pela constitucionalidade, juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Saúde, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto ventid_o dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

12 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"? 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lirna, __ que modifíca-disposifivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de det~rminar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a reril~uneração, tendo 

PARECERES, sob n's 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissõl"$: ~ 
- de Constituição e Justiça, pela constítucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

13 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9l64, de 
1981, de autod3 do Sen-qdor_ ~uiz- Viana,- que deClara o Marechal-do-Ar 
Eduard~ Gomes Patiõno da ForCa Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição _e Justiça, pela Co"ilstituCiOnalidade, juridicidade e, no 

mérho,- ra'vorável, nos terni6s ·de substitutivo que apresenta; e 
- de- Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de· 

Constituição e Justiça. 

14 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 

1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão: 

- de Constituição -e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade, e no 
mérito. favorável. 

15 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n~' 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o_ pagamento do 139 sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n's ~1.197 a l.l99, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitUCionalidade -e ju"ridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
-_de Finanças, favorável. 

16 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
ri' 6.718, de 12 d~ novembro de 1979, tendo -

PARECERES FAVQRÁVE!S, sob n's 1.130 a 1.133, de 1981, das Co-
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
--de Legislação Social; 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças._ 

17 
Discussão, em tlirno único, d~ Projeto de Resolução n"' 40, de 1981 (a

presentado pela Comissão de Economja 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 MunicfjJios, favorável. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, de autoria do Se
nador Dirceu CardQSO, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.) 

18 

Discussão~ em primeiro turno, do Projeto de .Lei do Senado _n"' 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalídade e juridicidade; _o 

- de LegislaÇão Social, favorável; 
- de Se_ryiço Público Civil, contrário; e 
-·de Economia, favorável, com as Emendas de n~'s l e 2-CE, que apre~ 

senta._ 
(Dependendo da votação do Requerimento n<~ 35(82, do Senador 

Gabdel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comis_s_ão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Alberto Silva, como Líder do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro. 

O SR. ALBERTO SILVA (Como_Lid~er. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Ocupo a Tribuna h9je, por cess~o da Liderança do meu Partido, para 

tratar de um grave acontecimento oco-rrido à nojte d!! ontem em Teresina. 
Ê que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vim9~_ mantendo, a duras penas, 

um pequeno jor!lal semanário, única Via de comunicação--que dispomos para 
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levar ao povo piauiense não só as notícias -e-atíVidades do partido, mas tam
bém para condenar os excessos da administração que a oligarquia instalou no 
Piauí. 

Ontem, cerca das dezenove horas, justamente meia hora depois que os 
operários deixaram o serviço na gráfica do jornal para urna refeição ligeira, 
os prédios vizinhoS ao jornal foram sacudidos por três fortísSimas explosões. 

Populares que acorreram ao local veríficãrãm que as· e;i(p10sões ocorre
ram na parte inferior do prédio ondi: fúnciona a gráfica do jornal Tribuna do 
Po~·o. 

Janelas foram arrancadas com a força das explosões, e as paredes laterais 
apresentavam enormes rombos, causados por estilhaços das máquinas des
truídas. 

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a campanha eleitoral no meu Es
tado ainda não começou, e o jornal que sustentava o Partido é totalmente 
destruído por bombas de alto poder. 

O que devemos esperar daqui para a frente? 
A televisão do Piauí, quiSe todas as noites, através de repórteres empre

gados do Governo. transmite notícias falsas a respeito de nosso Partfdo e, vez 
por outra, revela que não sou mais candidato ao GOv.erno do Estado. 

As rádios e jornais, tanibéffi pagos pelo GOVerno, retransmitem estas 
notícias veiculadas pela televisãO, no intuito evidente de confundir a opiriião 
pública u respeito de candidatos e candidaturas~ 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não -ÚeiO que etn outros Est3â0s 
exista esse tipo de jogo, sujo e baiXO pago pelos -cofres Públicôs.-

Se não bastasse essa atitude, ex-Secretários do atu-ai Govei-no estão ten
tando comprar nossos candidalos,_Com enormes somas de dinheiro de origem 
duvidosa, jã que estes candidatos, há bem pouco tempo, eram pessoas de mo-
destos recursos. -

O jornal foi montado exatamente para desmascarar esse jogO-Su}o_do
Governo do Piauí, a respeito de nosso Partido e de nossos candidatos, e tam
bém para esclarecer nossos eleitores em todo o Estado. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Sena-dores, este pequeno jornal foi pelos 
ares ontem à noite, pela força de bombas, felizmente sem vítimas. 

Ao trazer ao conhecimento do Senado esse atentado, grave sem sombra 
de dúvidas, ainda que sem vítimas a lamentar, e que mereceu o repúdio total, 
não s6 da população de Teresi':a mas_ de todo o Piau_í,o aprovei i() Para-s~lici'ia_r 
do eminente Presidente desta Casa, o nobre Senador Jarbas Passarinho, as 
providências cãbívds jiú:tio àS-aiiforidades federais, jã que no ãm.bitO-esta: 
dual, há um mês, o Governador declarou, com todas as letras, pela televisão, 
que não era meu adversário político, e sim meu inimigo pessoal declarado.· 

O Sr. Evelásio Vieira- Permite V. Ex' um aparte, nobre SCnã.dor Alber
to Silva? 

O SR. ALBERTO SILVA- Com prazú, nobre Senador Evelásio Yrei-
r a. 

O Sr. Ewdásio Vieira - OS atos de violência praticados contra a Tribuna 
do Povo, órgão único de deTeSa d8.s Oposições no Estado do Piauí, o Estado 
de V. Ex•., merecem o protesto e o repúdio de todos os democratas. A banca
da de V. Ex• nesta Casa, por nosso intermédio, presta ao jornal Tribuna do 
Povo e a V. Ex• a sua total solidariedade. E a direção do nosso partido, o 
PMDB, divulga a seguinte denúncia, depois de uma reunião realizada na ma
nhã de hoje, quando tomou conhecimento desses fatos. A nota é a seguirite: 

.. DENÚNCIA DA DIREÇÃÓ NACIONAL DO PMDB, em 12-05-82. 
- O]Onlal Tribuna do Povo, publicado em Teresina, Estado do Piauí, aCaba 
de ser vítima de covarde e truculento atentado. Bombas destruíram seu par
que gráfico, causando profundos danos patrimoniais, incluSiVe ao prédio 
onde é editado. Releva destacar ser a Tribuna do Povo o único veículo da opi
nião e da ação oposidoriistas no Piauí, denunciarido" erros, desacertos e gra
ves malversações governamentais e propugnadora da candidatura do Sena
dor Alberto Silva ao Governo do Estado. E é precisameOte essa trirlchdia da 
defesa dos interesses do povo do Piauí que vem de ser atacada pela sanha cri
minosa dos que querem, pela piepotência, destrOçá-la e silenciã-la. O PMDB 
solidariza-se com a Trlbunâ do Povo e com os braVos companheiros do Piauí e 
exige, invocando a segurança e a liberdade da impjensa em_ todo Pais. que o 
nefando atentado seja imediatamente investigado e condenados oS responSá
veis da siriistf'ã.~empreita:dã. 0-PMDB confia que a AssOciação Brasileira de 
Imprensa, liderada por um democrata da envergadura e tradição de Barbosa 
Lima Sobrinho, também agirã no sentido de que o crime perpetrado contra a 
"Tribuna do Povo" seja efetivamente apurado e punido". É a solidariedade 
da Liderança do partido de V. Ex~ .• e a solidariedade mais irrestrita da di~ 
reção do Partido de V. Ex' contra esses a tos de violência em qUe procuram re
duzir o crescimento do nosso Partido, da candidatura de V. Ex'. 

b SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado, eminente Senador Evelá
sio Vieira. Agradeço a V. Ex•, ú:laildO nesta oportunidade como Líder do 
nosso Partido, agradeço pessoalmente a sua fala neste instante, como agra
deço ao Presidente do PMDB e aos çompanheiros do Partido essa nota de so
lidariedade e de reRúdio a urna ação por todos os títulos digna da condenação 
de todos os brasileiros. 

O S(. E~·andro Carreira ~Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA- Ouço com satisfação o nobre Senador 
Evandro Carreira. 

O Sr. E~'andro Carreira-- Nobre Senador Alberto Silva, o Partido dos 
Trabalhadores repudia esse gesto alcaponiano e grotesco dos agentes do Go
verno, ao tentarem silenciar uma voz oposicionista. Alcaponiano, porque só 
os assassinos profissionais agem deste modo, através do terror; e grotesco 
porque o gesto só_ fará einpolgar a pop_ulação, cada vez mais, em torno das 
opÕsições no Piauí, -e principalmet:tte do nome de V_~_~x~. Portanto. receba da 
parte do Partido dos Trabalhadores_o _nosso apoio inconçl.jç_ional repudiando 
a esse gesto assassino. 

QSR. ALBERTO SILVA -Eu quero agradecer, nobre Senador Evan
dro _Carreira, a expressão com que trata este episódio, com a característica 
que lhe é própria, nesta Casa, de condenação a tudo aquilo que é contra o in
teresse. do povo, contra o interesse dos nossos Partidos. 

-~Em meu nome e no de meus companheiros do Piauí, agradeço essa mani~ 
festação do nobre Líder do Partido dos Trabalhadores _nesta Casa, e farei le
var ao conhecimento deles mais este gesto de solidariedade que encontramos
aqui nos companheiros do Senado. Muito obrigado. 

Sr. Pre~;_id~nte, termino desejando que fatos como este não venham em
panar o brilho de um embate que se inicia sob os aUSpícios de uma verdadeira 
campanha democrática no meu Estado, e esse gesto, impensado sem dúvida, 
vem trazer uma nódoa que não era conhecida no Piauí até os dias que correm, 
neste instante, no Governo do meu Estado. 

O Sr. José Fragelli - Permite V. Ex• um aparte? 

o' SR. ALBERTO SILVA- Com todo o prazer, nobre Senador José 
Fragelli. 

O Sr. Jo~é Fragelli ~-Nobre Senador Alberto Silva, não preciso me soli
darizar com V. Ex•., porque já o fez, em nome do nosso Partido, o nobre Se
n~dor Evelásio _Yieira. M;;ts, _eu quer_~~ apenas destacar que, se o Governo Fe
deral não tomar medidas sérias, efetivas com o ojetivo de apurar a responsa
bilidade dos mandantes, a campanha do Estado do Piauí e de outros Estados 
poderá tomar um rumo trágico, nas próximas eleições de 1982. No meu Esta
do, hã meses, o Governo parece ter tomado essa direção, inclusive, mandan
do metralhar o prédio de um jornal que não é do Partido, mas é contra o Go
ver__n.o. Fui ao_-Sr. Ministro da JUstiça, estoU qUase certo de que s: Ex• tomou 
as medidas necessárias, e pararam, no Estado de Mato Grosso do Sul, essas 
investidas do Governo e _dos elementos interessados no Governo contra a 
Oposição-. De sorte que, ê preCiso resSaltar Cp.ie o GOverno da República, esse 
Governo que se diz da Revolução, um Governo que veio para combater
segundo lemos em tantos discursos dos responsáveis pela Revolução, a co
meçar pelo do eminente Marechal Castello Branco - as oligarquias esta
duais, os seus métodos viciosos entre os quais estão a violência e a corrupção, 
é preciSõ que ·esse Governo, que ainda se diz da Revolução, tome uma medida 
efetiva no caso do Piã.uí -para que não se alastre- a outrõs Estados . 

O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado~ nobre Senador José Fra
gelli. Eu sabia que tanto comó tio meu Estado, V. Ex• sofre no seu os resulta
dos da violência. 

Acredito que as providências serão -tomadas, acredito que se descobrirã 
quem é que tem interesse, duplamente, no meu afastamento do pleito, e du
plamente em calar uma voz que se levanta contra os desmandos da oligarquia 
do Piauí. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Bernardino Viana, como Líder do PDS. 

O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

~cabamos de ouvir denúncia do nobre Senador Alberto Silva contra 
seus adversários pofíiicos no -·Piàlií de que teriilffi mandado lançar duas 
bombas no jornal Tribuna do Povo visando destruí-lO, como de fato 
destruiram todo Parque Gráfico da Tribuna do Povo, e danificaram a casa e 
suas instalações. 
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O PMDB, em nota lida neste Plenário, condenou também o atentado, 
mas achando também que se deve à violência -dos adversários do Senador 
Alberto Silva. E teve apoiamento dos nobres Senadores José_ Fragelli e 
Evandro Carreira. 

De minha parte, que nada sei ainda 2ie cOncreto, condeno qualquer tipo 
de violência, mas acho que é muito cedo ainda para se formar qualquer tipo 
de juizo. 

Sou favorável a que se abra inquerit6 sobre o oc_otrido, apure as 
responsabilidades e puna os culpados. 

Não é justo que se dê versão aos fatos, sem se conhecer a verdade. 
Milito há muitos anos em política no meu Estado, e desconheço a prática 

de ates de violência desse jaez. 
É recomendável prudência, e que se aguarde a apuração da verdade para 

formar juízos de pessoas que estão mteiramente alheias à prática dos a tos. 
Prometu_voltar para prestar melhores esclarednientos sobre o assunto. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evandro Carreira, na qualidade dç Líder _do PT. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISAO DO ORADOR. SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE -- -

O Sr. Evandro Carreira- Sr .. Presidente, peço verificaç_ão de_ quorum 
para constatar a presença de li Srs. Senadores no pl~nârio, sob_ pena de a 
sessão ser encerrada. 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) "'--- Em face de não se 
encontrarem II Srs. Senadores no plenário, a Presidênda SUSpenderá a sessão 
por dez minutos. 

(A sessão é suspensa às /6 horas e 12 minutos e reaberta às 16 
horas e 16 minutos.) 

O SR.PRESIDENTE (Agenor Maria) - Estão presentes 11 Srs. 
Senadores. Declaro reaberta a sessão. 

Concedo a palavra ao _ _nobre Senador Hugo R-amos, Pe-la Liderança do 
PTB. 

o" SR. HUGO RAMOS (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores: -

Conquanto os protestos do nobre Senador- Evaõ.dl-o Carreira- s~jàm 
procedentes, quando o Senado da República, em plena efervescência polítiCa, 
quando estamos em torno de uma campanha política talvez única na História 
do País - me refiro -às eleições de: novembro_ de 19.~2 __ -:- o Senado da . 
República, a Câmara Alta do_ País, se ressente d-a PresC~_ça d~s seus thuiare5. 

Era intento meu, ontem, versar sobre a matéria que hoje me traz à 
tribuna, e deixei precisamente para· hoje, na presunção e na esperança de que 
o Plenário estivesse-um--pouco mais adentrado neste assunto abordado pelos 
nobres companheiros que estão sempre presentes ao Plenário. E vou abordar 
um tema, Sr. Presidente, um assunto de rara retevâncía, nesta hora em que o 
Governo resolve enviar ao Congresso Nacionã.l__um 11ovo_ .. pacote", um 
"pacote" que se encima, no seu artigo J9, cõm a co-nvOCação extraordinária 
do Congresso Nacional, declarando- e os jornais ~lardearam- que est~ era 
o primeiro passo no sentido de as prerrogativas do Congresso N acionii.l serem 
atendidas pelo Poder Executivo. , - . _ 

Trata--se, Sr, Presidente, de um presente d~ grego. Em verdade, o que o 
GOVCrr:io fez foi piorã.r, a1nda: mais, a situação já precária do Çongresso 
Nacional. 

Tenho em mãos o prímeiro projeto sobre as prerrogativas do Congresso 
Nacional, elaborado por eminentes jurístas das du~ CasaSLe no qu!3-l 1Sr. 
Presidente, quando se refere o projeto à alteração do art. 29, § 19, .. b" da 
Constituição, o]J s-ej~a--;- a Cõmpetência de convocar extraordinariamente o 
Congresso Nacional, a justificação declara o seguinte: 

.. 0 Congresso deve ter, também, a facUldade de autoconvocar
se, para reunir-se extraordinariamente,- quando for -necessário~' 

Pressupõe, portanto, a redação da justificação, de qu~ o C2'!1gresso n_ão 
tinha e não tem competência para autoconvocar-se. 

E mais adiante: 

"O qtie nãõ se deve é privár o· Poder Legislativo, o mais 
autêntico nacional e popular, de reunir-s~_ ~xtr~orr:iina~íam~nte por 
iniciativa própria, se isso for co-nsideradO peJos Parlafneniares de 
interesse para o País." 

Significa, ain~a uma vez, a reiteração do ponto de vista anterior, i:»to é, 
aqueles que elaboraram esse projeto das prerrogativas supunham, apesar de 
serem evidentemente pessoas habilitadas a pronunciamento de natureza 
jurídica, que o Congresso Nacional não tinha competência para 
autor.:.onvocar-se, de vez que a Con::;tituíção Federal, no seu art. 29, § 19, "b", 
declara que compete ao Presidente da República a convocação do Congresso 
Nacional, a pressupor os apressados exegetas de que, por dizer a Constituição 
que compete ao Presidente da República a convocação extraordinária do 
Congresso, estaria vedado ao próprio Congresso o direito de autoconvoção. 

Depois disso, Sr. Presidente- várias vezes tenho ouvido nesta Casa e 
pela imprensa, e ainda ontem o Jofnal do Brasil fez litna larga reportagem e 

_ até esse extraordinário colunista, que é Castello Branco, mencionou o fato de 
que se restaura o :âii-eito de autoconvocação do CongreSso Nacional -eu 
resolvi fazer um pronunciamento nesta Casa, um pronunciamento que vou 
desdobrar em três ou quatro _pronunciamentos, de vez que se trata de uma 
matéria extremamente complexa e que não pode, à queima roupa, à Primeira 
vista, ser dissecada de forma a habilitar o Senado Federal a compreender que, 
efetivamente, o Congresso tem o direito de aU.toconvocação, 

Parto do princípio basilar da Constituição, o de que os Poderes são 
harmónicos e independentes entre si. Se há um poder que jugula, se há um 
poder que limita, se há um poder que asftxia, se há um poder que domina um 
outro poder, a regra fundamental da Constituição e10tá, evidentemente, 
burlada, ferida na sua exegese mais elementar. 

As disp~sições de uma Constituição devem ser consideradas, ta! como 
acontece_ com_ qualquer diploma legal, de forma a pesai e ·sopesar as regras 

_que nela se contê~; isto é, nem por estarem as regras no mesmo diploma legal 
significa que elas têm o mesmo peso jurídico; a saber, se na Constituição nós 
declara!TJOS que: "Todo o poder erriaiia do povo e em seu nome é exercido", é 
uma regra evidentemente _superior àquela outra que declara que os médir.:o~ 
podem acumular dois _ _çargos_, Quando a Con_s_ti~uição declara que "os 
poderes são harmónicos e independentes entre si", significa muito mais que a 
outra regra que declara que os vencimentos dos servidores aposentados são 
os mesmos daqUeles qUe est~o em exercício. 

Ist9, s·r·: PreSidente, é capenas para destacar um aspecto relevante da 
matéria. E quero declarar a V. _Ex'-, em rápido -bosquejo, que pelos idos de 
1962, quando na antiga Assembléia Legislativa do meu Estado eu tive a 
opo~tu~ida_d_e -de jUstificar uma- convOcação extraordinária da nossa 
Ass~!Tibiéia. !=r~ Gover":ado~ -~o Estado o grande tribuno, o grande 
parlame~tar que.~foi O Sr~ cãrtos -Lac~rda. .. -·--

Carlos Lacerda, realmente, foi um GoVernador excepcional, eU fui 
adversário dele e posso, portanto, testemunhar a excelência do seu governo. 

Mas a CoQstituição do me1,.1 Est_ado, n_o seu a~_t. 30, inciso 14, declarava o 
seguinte: 

"Compete, privativamente, ao Governador do Estado 
convocar a Assemblé_ia Legislativa." 

E ele entendeu de n~o_ convocar a Assembléia, porque era uma 
competência privativa dele. Resultou da_í que eu elaborei em nome da maioria 
- posto que S. Ex~ governou o meu Estado com minoria no Congresso: o 
que é uma demonstração efetiva de que no regime democrático se pode 
governar mesmo com minoria, e S. Ex' fez um excelente Governo no Estado 
da Guanabara - ~presentei um trabalho, fmdo o qual, e submetido esse 
trabalho à apreCiação de S. Ex', apressou-se o notável tribuno e Governador 
dO meu Estado a convocar ex_t_ra.ordinariam~nte a Assembléia, antes que a 
Assembléia se autoconvocasse nos termOs do parecer que eu apresentei à S. 
Ex'-

NesSe -pãrecer, Sf. Presidente, feito há vinte anos, é rigorosamente, 
exatamente, a mesma· pblêmica qLU:: ora se trava, no sentido até pior, com 
referência à Constituição Federal, que, em verdade, é apenas uma emenda, 
que é pior dO ·que uma emenda, é algo que reflete mitl perante os países do 
Mundo Conterriporáneo, de que o Brasil-é governado, nem por uma Carta 
Magna, é governado por uma emenda, elaborada ou assinada por três 
militares, sem se saber até a data de hoje, quem foi o seu autor intelectual, de 

-resto. eiVada-de_ úrOs_crassos. Esse-úti&o r!!-eS!flO, o ar~. 69 da Constituição, 
declara que "são órgãos da União, o JudiciáriO, O Legislativo e o Executivo, 
harmónicoS e Independentes entre si", 

Aí está, desde logo, um erro crasso. Não são órgãos da União, porque os 
Estados possuem o própriO Poder JudiciáriO, que também tem uma condição 
tripartida. Existem também nos Estados o Poder Legislativo e Q Poder 
Executívo. 
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Por conseqüência, essa regra, logo no art. 6 da Constituição, se verifica o 
seu erro iniciai, a mostrar que, possivelmente, essa Constituição- tenha sido 
realmente elaborada pelus três militares que a redigífam, que a assinaram, 
porque não sendo como não são, por força da sua piofissão, conhecedores da 
matéria, crivaram esta CoOstituição de erros tais que, evidentemente, hoje, 
estou convencido, só uma Assemblêia Constituinte s"erá possível, realmente, 
normalizar a vida institucional e constitucional do País. 

Naquela oportunidade, Sr. Presidente, apresentei O s~guinte pareCer, e 
peço permissão aos meus nobres -pares para lê-lo - ainda_que sejamos tão 
poucos na tarde de hoje- para figurar nos seUS anais, para demol'l~trar que o 
representante do Estado do Rló- de Janeiro, atento à gravidade deste 
problema, desde logo vem declarar aos ilustres membros d<? c;ongresso 
Nacional, seja da Câmara Baixa o a seja.da Câmaia Alti; que ainda advogam 
a tese de que não cabe ao Poder Legislativo o direito de autoconvocar-se_ 
para, com esses fundamentos, que são os primeiros fundamentos de uma 
larga controvérsia que se vai gerar neste plenário, demonstrar que a meu juízo 
nós temos efetívamente o direito de autoconvocação. 

O nobre Deputado Flávio _M:arcílio, ai~da _na tarde de _ontem, esteve _aqui 
neste plenário- para receber a -aSsinatura cfe vâriOs companheiros, no sentido 
de legitimar a emenda que vai apl-esent3r um SJ..Ibstitutfvo no sentido de, 
novamente, pugnar pelas prerrogativas do Congress~o Naci.onal.~-- §: 
precisamente no seu artigO primeiro, S. Ex• declara g s~guinte;_ .. Compete ao~ 
Poder Legislativo o direito de convocar-se pela metade mais um de seus 
membros". 

Ora, esta regra já está consigilada no art. 31, da "ConstituiÇão. s-. Ex.' não 
adiantou nada, absolutamente nada, porque ele parte do pressupost9 de que, 
efetiv'amente, o Congresso Nacional não tem o poder de autoconvocar-s~~ 

E bastaria, Sr. PreSidente, declarar o seguinte: Se o Presidente da 
República pr~ticar_um crime de responsabilidade, num perí?do d~ recesso do 
Congresso Nãcional,- si 56 a ele cabe o direito de convocar, ele ~ão vai 
convocar o CongressO NácionaL E, por conseqüêDcia, um grave problema 
estaria à frente de todos nós para- o conhecimento_ da Nação. 

Se o Brasil for invadido, acontecerá o mesmo se n_ós_ forrngs_ bl!:_scar o ~rt. 
10, da Constituição. O caso das Malvinas, por exemplo. Se, por acaso, o 
Brasil, hoje, tivesse esta guerra que, infelizmerite, está aretando também o 
Brasil e o mundo contemporâneo, sobretudo a Amêrica Latiila, _se ~ó_s 

admitirmos que, por casuafidade, não tivêssemos no COmando diplomático 
do Brasil alguém sediado em Buenos Aires, com ~ta gu~r~a tería~o-~ que 
convocar imediatamente o Congresso e; se o Congresso estives~e em reces.so 
ter-se-ia que convocar todo o Congresso, quando é uma matéria_ 
exclusivamente da competência do Senado Federal; não haveria po~que 
convocar todo o Congresso NaCional, ou seja, CoilComitantemente a Cârriara 
Baixa, por quê? POrque é uma matéria especificamente da competência do 
Senado Federai. 

E assim por aí, Sr. Presidente. Mas, vamos ao par_ec~r que naquela 
ocasião tive oportunidade de ·proferir: 

.. Os privilégios, imunidades e prerroSat~~as parlamentares, são 
os próprios da Câmara que os definem e lhes de~ arcam a extensão, 
seja suprindo, pelo seu regulamento, as OI11Íssões ou silêncio da 
Constituição, seja desenvolvendo e construindo as cláusulas 
constitucionais a ela relatiVas. Às próprias Câmaras é que toca, 
igualmente, a competência, de que nenhum outro poder participe, 
de dirímir ã.s dúvidas e contestações relativas aos seus privilê8;ios e 
prerrogativas (F. Campos, Direito ConSfituCiõna~--vol. lt, página 
30). 

Ao iniciar, ·assim, a justificação do presente requerimento, 
temos por escopo dirimir apressadas dúvidaS de alguns dos senhores 
deputados de que, em face do disposto no Art~o30 da Constituição 
Estadual- Compete privativamente ao Governador do Estado -
XIV -convocar extraordinariamente a Assembléia Legislativa", 
infenso seria à própria Câmara, convocar-se extraordinariamente." 

E aquf faço um aparte,- ã- ConstituiÇão Federal atual nãO declara, em 
nenhum passo, que compete privativamente ao Presidente_ da República 
convocar o Congresso Nacional. Não se declara: compete, privativamente, ao 
Presidente da República convocar o Cortgresso·Nacional; o que se d~clara __ ê 
que compete ao Presidente da República convocar o CongressO_ N ~cíonal_. E a 
razão é óbvia: ê que, não se insere' n<:)Podef Executivo o direito coercitivo de 
convocar outro Poder. Por conseqUência, haveria de ter na Constituição um~a 
regra pertinente. Mas nem por dizer que é de Sua Excelência a competência, 
se anula a competência concorrente, que é a competência inata do próprio 

Congresso de autoconvocar-se, em havendo necessidade, por motivos 
relevantes do interesse da Nação. 

"Não desejamos incorrer no primarismo dos que, menos 
afeitos _ao trato da ciência jurídica, notadarnente no campo do 
Direito Constitucional, supõem ser possível a interpretação de um 
sistema político-jurídico pinçando-se um artigo de um diploma 
legal, para, à sua luz, conceituar uma norma, uma lei. "0 Direito 
Constitucional apoia-se no elemento político, essencialmente 
instável; e esta particularmente atende, com especial cuidado, o 
_exegeta. (Hermenêutica e Aplicação do Direito, pág. 313, Carlos 
Maximiliano.)'' 

Tal interpretação primária, pois, nos levaria à involução 
jurídica, espelhada em normas vigentes ao princípio do Século, 
senão mais remotamente quando as Assembléias só se reuniam por 
vontade do Soberano, que logo as dissolvia, modulando-as aos seus 
caprichos e interesses que muita vez, não significavam os interesses 
de seus_ súditos. Sagrou-se no Direito Moderno a reunião anual do 
Parlamento, variando, de País, o seu funcionamento, mas dentro de 
um princípio acolhedor das excelências do sistema, fortalecendo-lhe 
sempre o órgão colegiado que emana da vontade popular. 

No Direito ConStitucional Brasileiro, a partir da Constituição 
de 91, aquela conquista foi consagrada no Direito Positivo, dentro 
do sistema que alguns apressados_exege_t~s pretendem ainda validar 
em nos-so Estado, com a simples leitura do artigo 70, inciso XIV, 
isto é, de que a convocação extraordinária do Poder Legislativo só 
poderia ter valimento mediante convocação do Executivo. Já na 
Constituição de 34; o princípio roi consagrado ostensivamente 
(artigo 25)_ para perm-ítir a corivocação extraordinária não--só pelo 
Poder Executivo senão através da sessão permanente do Senado ou 
também pelo próprio Poder Legislativo, pela vontade de I /3 de seus 
membros, princípio que veio a prevalecer na Constituição de 46, 
artigo 39, parágrafo único: 

"O Congresso Nacional só poderá ser convocado 
extraordinariamente pelo Presidente da República ou por iniciativa 
de um terço de uma das câmaras." 

Esta regra final, Sr. .Presiden"te, de um terço. -significa nadã mais nada 
menos que o direito das minorias. Quando a _convocação_ extraordinária se 
der por interesse das tninorias,_ obviamente jamais ela poderi<! ser alcançada 
atritvés do pronunciamento anterior das maiorias. E ai há um trabalho nos 
próprios- Ailais desta Casa.- tendo à frente o Senador Ivo de Aquino, que foi 
Senador pelo Estado de Santa Catarina e Uder no Governo de Eurico Du_tra; 
S. Ex-~-Tez uma la-rga exposição, mostrando_ que o direito de convocação de 
um terço -das minorias el-a um direito absoluto, automático. Nada impedia 
que urna vez convocada e uma vez instalada a convocação extraordinárfa a 
Maioria viesse a impugnar a Minoria, mas teria que ser instalada de qualquer 
forma. Era o que estava na Co"nstitUição de 46, que impedia, inclusive, a 
prorrogação das sessões.. V. Ex• deve saber que !la Constituição de 91 se 
admítia que só o- Presidente da República, ou seja, ao Poder Executivo, 
caberia o direito de convOcar o Poder Legislativo, mas naquela Constituição 
se admitia o direito de prorrogação, quei_di_zer, o Congresso tinha também o 
direitO de prorrogar os seus trabalhos ad infinitum. De maneira que estaria, 
entre os pesos e contrapeSos do sistema, admitida a possibilidade da 
compensação, do equilíbrio dos poderes, o que não ac:ontece desde a 
Constituição de 34 e- a·· constituição de 46; por elas não há o direito de 
prorrogação, há, tão-somente, o direito de convocaçào"CXtraordinária pelo 
Poder Executivo, ou por um terço do Congresso ~~cional,. 

A diferença estabelecida é que, enquanto a de 91 só permitia a convo
cação extraordinária do Congresso pelo Presidente da República, facultava, a 
um tempo, o que hoje se nega na Constituição de 46: o direito de prorro
gação, forma pela qu~l se _elidia a temporariedade, para, em querendo o Con
gresso, persistir no princípio da permanência OstenSiva. Convém aqui salien
tar que o sistema de sessões resulta da necessidade óbvia de se dar aos 
membros do Congresso a oportunidade de um recesso em suas atividades, no 
qual possam retemperar as energias consumidas na constância de suas árduas 
atribuições. Porém, o imóvel principal resulta da impraticabilidade da substi
tuição do ór-gà_o plural, o que não ocorre com os demais poderes, isto é, o 
Executivo e o Judiciário, onde a siJ1lples su_bstituição individual dos titulares 
nãO iõvalida nem prejudica o seu funcionamento, o que não poderia aconte
cer com os membros do poder legislativ_o, que é um_ órgão plural. Não se pode 
converter o fato da convOcação numa restrição ao seu funcionamento, 
subjugando-o ao guante de outro Poder, ferindo-se o princípio de pesos e. 
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contrafreios, consagrado em nosso Direito ConstituCional, o que resulta no 
primado da harmonia e independência dos Poderes. Não se lhe pode retirar o 
carãter permanente. Estar em recesso, ao contrário, é prova de existência, de 
vida, necessãria para conjurar o advento de qualquer fato que, no seu enten
der, obrigue à sua reunião plenária, isto é, o Poder Legislativo se recolhe, en
tra em recesso, mas continua presente na vida institucional dO País. Em ha
vendo qualquer motivo relevante que obrigue a sua imediata convocação, ele 
estarâ presente. É apenas um sistema que foi adotado, e louvavelmente adota
do, mas que nem por isso significa que não esteja o Poder Legislativo apto, a 
qualquer instante, e à sua exclusiva vontade e arbítrio, de convocar-se:; do 
contrãrio seria a predominância de um poder sobre outro; o que _atenta, fere 
flagrantemente o art. 69 da Constituição. A petmanêricia do Legislativo, no 
sentido de sua dinâmica, é uma característica dominante de urna conquista 
intocada, daí a tendência da predominância de tal conceito, no Direito Cons
titucional moderno. Pinto Ferreira, em trabalho publicado na Revista Foren
se, vol. 191, pãg. 8, corrobora na asSertiVa; assinalando: 

"A Assembléia pode reunir-se todo o ano, caso o queira, me
diante suas sessões ordinárias ou extraordináriâs" ..... A idéia de 
permanência representa a tradição democrãtica. E cita Pietro Virga 
ao comentar a Constituição ltãliana de 48: 

"Pela nova Constituição, a convocação das Câmaras não é 
mais uma prerrogativa do Chefe do Estado; antes se proclamou Õ 
princípio de que as Câmaras têm o Poder de autoconyocação." 

O ConstituciorialisnlO rriõderno é explícito como reação- COntra a concen
traçãO de Poderes, lembra com precisão o eminente Cândido Mota Filho. Por 
isSo os poderes se separam, pata melhor garantia da liberdade. Esta não exis
tirá sem a armadura da soberanja,_._ E_ soberania compreende, segundo o emi
nente Sampai6 Dória, o exercício consciente do Poder: o seu traço Úpec(fico é 
a capacidade de opor-se a outro poder. 

SignifiCa, portanto, a soberania, repita-se, o direito que tem o próprio 
Poder de se opor a um outro Poder. Esta é a definição que traz à luz, o emi
nente Sampaio Dó ria, um dos maiores constitucionalist_?s _g_ue o Brasil conhe_
ceu e que exerceu-, com rara proficiência e dignidade, inclusive o Miriistério 
da Justiça em determinado instante da República. E foi precisamente por ad
vogar tais princípios corno verdades jurídicas que, segundo se vê dos anais da 
constituinte, em nome da União Democrática Nacional, o saud_oso Soares Fi
lho, seu líder inconteste, sustentou a necessidade de proibir. o direito de adia
mento, mas, em contrapartida, dando ao próprio POdef Legislativo, em que
rendo, por vontade de J /3 de seus membros, _o_ direito de autoconvoçar-se ex
traordinariamente. É de salientar-se, de logo, outra circunstância, àssaz rele
vante: o quornrn de 1/3 consagra o direitõ das minorias, isto é, do contingente 
fiscalizador dos aios do Poder Executivo, na demonstração inequívoca da rele
vância daquele aspecto tão iinpoi"tante, quanto o d_e legislar. Admitindo para 
argumentar, pois não é o caso, a inexistência de dispositivo expresso em nossa 
Constituição es_tadLial dando tal prerrogativa à própria Assembléia, ainda as
sim, seria descabida a assertiva, pois: 

"não é possível que, em se verificando a urgência de determina
da medida, deixe a mesma de ser adotada por falta de texto expres
so, a respeito. Além dos poderes explícitos, há os poderes implícitos; 
o Congresso, e só ele, estatui sobre a conveniência de interromper os 
seus trabalhos. Aliás, a própria Mesa de uma das câmaras deixa, 
freqUentemente, de convocar sessõe; para certos dias úteis, o que 
importa em adiar a atividade da corporação augusta". Carlos Maxi
miliano, Cornentârios, pãg. 24, ·vol. 11. 

É o pensamento do próprio Carlos Maximiliano. 
ê o que acontece, permanentemente, nesta Casa, e_ sempre aconteceu; _o 

adiamento de determinadas sessões provoca a exegese, mais do que clara, de 
que cabe ao próprio poder o direito de dilatar ou diminuir, lirniiar ou-aumen
tar, tal seja o seu interesse às sessões e a parte da Sessão Legislativa do Con
gresso. 

Basta citar um caso previsto no sistema constitucional vigente para se 
compreender a importância do quórum de 1/3, ou melhor, a consagração do 
direito das minorias: quando o Presidente da República, por meros interesses 
subalternos da má política, decide intervir num Estàdo, estando o Congresso 
em recesso, não se poderia dar a ele, e tão-somente a ele, o direito de 
convocar extraordinariamente o Co_ngri:sso, pOis não seria de seu interesse tal 
convocação. A Constituição Federal, então, prevê o caso no seu artigo 10, 
determinando a convocação imediata do Congresso, silenciando, no el'!tanto, 
quem deva fazê-lo. Surge, aí, de forma inequívoca, no interesse maio! da 
Nação, o direito das minorias, sobre cuja convocação não pode negociar o 
Presidente do Congresso, eis que o requerimento não admite senão despacho 
homologador. 

Convém citar, para não ferir a seqüência do raciocínio, um outro fator 
gerador do direito jurisdicional do Congresso, na determinante de seu 
funcionamento, condicionado apenas ao crivo de sua vontade: quando o 
Presidente da República pratica críme de responsabilidade e está o Congresso 
em recesso, que ocorre? A Constituição Federal silencia, mas diz o parágrafo 
único do art. 89: 

HEsses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá 
as normas de procesSO e_ julga~ento." 

Manda, assim, à esfera da legiSlação ordinária, a solução da hipótese 
aventada. No art. 37 da Lei n' 1.079, de 10 de abril de 1950, lei que define os 
crimes de responsabilidade, ficou estabelecido: 

HO Congresso Nacional deverá ser convocado, 
extraordinariamente, pelo terço de uma de suas Câmaras, caso a 
sessão legislativa se encerre sem que tenha ultimado o julgamento 
do Presidente da República Ou do Ministro do Estado, bem como 
no casO d"e ser rieCessário ·o- início ~mediato do processo." 

Vedfica-Se, pois, ·que a regra nô ·campo do Direito, no campo da 
legislação ordinária;-Obedecendo ao imperativo da própria Constituição, 
determina a convocaç~o ·extraordinã_ria do Coilgresso, em havendo crime de 
r_ç.sponsabÍiidade do SenhOr Presidente da República, por um terço dos 
membros de uma de suas Casas. 

Esta regra da Lei n' 1.079, que é de 1950, foi calcada ao tempo da 
Constituição anterior que- previa, precisamente, o quórum de um terço. 

o· que é ·mais- iinpOitarite, nO entanto, para a tese que sustentamos na 
piesen-te justificaÇão, é que a Leí n9-l.079 também se aplica aos Governadores 
dos Estados, como está expresso na Parte Quarta, Título Único, capítulo 
primeiro, e, conSeqüentern:ente, o seu tlto processual. Aplicando-se a lei 
federal, norteadora da matéria, eis que a tanto não vai a ConstituiÇão do 
Estado e mesmo que fosse não poderia contra_riar as disposições da citada lei, 
poderá a Assembléia Legislativa do nosso Estado, sustentada pelo mesmo 
princípio, que se fhe aplica, ser convocada pela vontade de l/3 de seus 
membros. E a lei federal que lhe dã a primazia, negando, assim, de forma 
irrespondível, a suposição de alguns de que só por vontade exclusiva e 
senhorial do Governador . do Estado, pode ser extraordinariamente 
convocada a Assembléia. A sua permanência, não comporta um 
funcionamento ininterrupto, por motivos óbvios e jâ explicados, mas a 
possibilidade de funcionai exisfe quandO ela mesma- entender ser necessária, 
corno nos ensina Laferri~r~. in Manual de Direito Constitucional, 59 edição, 
páginas 736-737, obra clássica, Coin.o sabem os que se dedicam ao estudo do 
direito público. No campo jurisdicional do seu Poder- é precis-o acentuar, a 
competência é o Círculo menór dentro do círculo maior da jurisdição- está o 
Legislativo liberto de influência estranha. Diz FranCisco Campos, no seu 
admirável trabalho sobre privilégios do Poder Legislativo: 

"Onde se encontra a jurisdição está, virtualmente, o poder não 
somente de decidir, mas de regular. A Constituição, porêm, rtão 
confere às Câmaras apenas a jurisdição, mas, igual e 
simultaneamente, o poder de regulamentar a matéria sujeita à sua 
jurisdição. Assim, o poder regulamentar envolve matérias de subida 
importância, tais sejam as referentes ao desenvolvimento e construção 
dos textos constitucionais relativos ao seu funcionamento e à sua 
organização. H 

Ora, a convocação extraordinária, obviamente, refere-se ao programa do 
seu funcionamento. 

"O regulamento da Câmara constitui, portanto, verdadeirã lei 
orgânica destinada ao desdobramento e à atuação das cláusulas 
coriStituciOriais qu-e se referem à sua constitUição, funcionamento e 
independência ........................... n..... Os poderes conferidos às 
-Câmaras LegislatiVas pela Constituição em todos os negócios de sua 
economia são, portanto, os mais extensos, envolvendo, assim, todas 
as matérias referentes ao seu funcionamento, de que são 
pressupostos fundamentais os privilégios e prerrogativas destinadas 
a assegurar a sua independência." 

(Direito Constitucional I, vol. ll.) 
Estamos, assim, no campo dos poderes implícitos. Violar qualquer 

princípio da ConstituiçãO, ainda que implícito, é violá-la, como assinala 
Clodomir Cardoso, nos anais constituintes - uma das figuras, aliás, 
eminentes desta Casa, que- deixou páginas memoráveis do seu talento e da sua 
cultura, representando, se não me falha a memória, o Estado do Maranhão 
- .. o que nela se acha implícito é tão dela como o que esteja expresso". 
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Quando, pois, a ConstituiÇão- do nosso Estado diSpôs no seu aiHS:O 30, 
inciso XIV que cabia privativamente ao GovernadOr do Estado convocar a 
Assemblêia, não quis,-é- élãro, dar ao Governador um direito que aberra 
contra as pragmáticas do direito Constitucional moderno, quer no Campo 
teóricO e doutrinário, quer no-- campo do direito positiv-o, nOtadamente o 
brasileiro, como deixa evidente o artigo 39, parágrafo únicO;-da Constituição 
Federal. Não poderia silenciar, no entanto, tal prerrogativã, que é necessária 
pois não se encontra no terreno dos poderes implícitos do Poder Executivo 
convocar imperativainente outro Poder. Haveria, pois, necessidade de uma 
norma expressa que, por seu turno, deveria de ficar jungida, apenas, ao poder 
pessoal do Governador, como ato indelegável. 

Quando a Constituição, pOrtanto, declara que compete privativamente 
ao Presidente da República, o que se quer dizer ê que é um ato indelegãvel, ele 
não pode delegar a outros membros do próprio Poder Executivo aquela 
atribuição que a Constituição lhe deu como sendo privativa. -Mã.s, nem por 
ser privativa signlfica qu~ ele não tem o poder concorrente do próprio Poder 
Legislativ() -de autOconVocãr-se-. --- -

Seria absolutamente estranho e ferindo frontalmente o art. 69 da 
Constituição ao se adinitir que a harmonia dos poderes estaria lesada de 
forma definitiva se um poder tivesSe a cOmpetência e a força de impedir que 
outro poder se autoconvocasse. 

Quando. pois, a Constituição do nosso Estado- dispõe no seu artigo 30, 
inciso X IV, que cabia privativamente ao Governador do Estado cOnvOcar a 
Assembléia, não quis, é Cr<i.iO, dar ao Governador um direito que aberra 
contra as pragmáticas do direito Constitucional moderno, quer no campo 
teóriCo e doutrinãrio, quer no campo do direito pos1tivó;-·n.otadamente o 
brasileiro, como deixa evidente o artigo 39, parágrafo únicO, da éonstftÜiçãO 
Federal. Não poderia silenciar, no entanto, tal prerrogativa, que ê necessária 
pois não se encontra no·- terreno dos poderes implícitos do Executivo 
convocar imperativamente outro Poder é necessariamente uma- regra que 
deve constar ostensivamente do Direito Constitucional. 

Venho aqui, ainda, Sr. Presidente, e passo adiante para citar um outro 
pensador jurídico que foi Lafayete, que chama, inclusive, de estatuto aquilo 
que FrancisC'o- Cãffipos chama de regimento interno --e que coristitui, sein 
sombra de dúvida, urna lei complementar da Constituição, posto qUe ê uma 
lei que regula interna corporis a própria existência do POCfei- Legislativo. Diz 
Lafayete; 

.. 0 Regimento Interno se destina ao desdobramento e atuação 
das cláusulas constitucionais que se referem a sua constituição, 
funcionamento e independência." --

Sr. Presidente, a matéria ê longa e vasta e eu deixo de me pronunciar no 
referente ao restante deste assunto, para deixar à sessão seguinte outro 
aspecto relevantissfmo dessa matêria, que ê a luta que devemos travar, no 
sentido de dar às oposições, às minorias, o direito de autoc-onvocação, ou 
seja, o direito de convocar o Congresso Nacional sem que isto importe em 
subserviência da maioria, ou seja, a subversão dos V.ãtores constitutivos na 
Casa Legislativa. Ao contrário, rilas o dii-eito das minoriàs de ~COriV~oca:r- paYa 
que saiba a Nação dos perigos ocorrentes no seio do Governo, é urii direito 
das próprias minorias consa-gradas pai todos ·as tratadistas da matéria. 

Aqui mesmo nesta Casa houve um largo debate tr-aVado pel~ eminente 
Afonso Arinos de Mello Franco que, ainda há poucos dias, denuncio-u, numa 
extraordinária- conferência, a revelar ainda uma vez mais sua cultura, sua 
inteligência e seu e5pírito públicõ, em trazendo ao Conhecimento do Senado 
Federal matéria relevantíssima qual a da Constituição de uma nova 
Assembléia COnstituinte; tão n-CCessãria para o Brasil de nossos dias. 

Infelizmente o Governo Federal vem de mandar a esta Casa, como sendo 
uma dádiva, como sendo uma homenagem ao Congresso- Nacional, a 
oportunidade de dar ao Congresso o direito de- autOconvocação, quã.lld-0 eia 
já está expressa na Constituição, ou seja, o art. 31 dã Constit1.iição permite 
que, pela vontande da maioria, isto é, metade mais um, seja convocado o 
Congresso Nacional. Porque, o que se deu ao Presidente da República foi, 
também concorrentemente, o direito de ele convocar o Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, vou encerrar minhas considerações, agradecendo a 
benevolência de V. Ex• e da Casa, no sentido de permitir este longo 
pronunciamento a respeito de matéria tão relevante. -

Mas voltarei à tribuna, Sr. Presidente, porque sei que no dado instante 
em que a Mensagem do Senhor Presidente da República vier à tona, às 
discussões neste plenário, teremos então a oportunidade da controvérsia, do 
debate. E assim, portanto, a oportunidade de ouvir os ilustres Inembros da 
Maioria, dessa Maioria quase sempre ausente do plenârio, dessa maioria que 

raramente traduz objetivamente sua presença aúavêS do combate aos 
pronunciamentos, às proposições da Minoria, inclusive na apreciação de 
projetas nesta Casa. -

Eu tiVe a oportunidade, Sr. Presidente, na Comissão de Justiça. inúmeras 
vezes, de verificar a opulência do -traóalhá- das minorias, no sentido da 
apresentação de inúmeros projetas de real interesse para a Nação brasileira. 
No entanto, por parte do Governo, o que vejo, apenas, são pronunciam-entos 
subservientes aos interesses do Governo Federal, ou seja, vejo aqui, de 
quando em vez, a palavra da Maioria para sustentar o direito da reforma 
tributária, para- sustentar inúmeras modificações da Constituição, para 
su§tentar, inclusive,_ o municipalismo, que ê uma aspiração tão nossa, tão da 
Mlnoria, quanto da Maioria. No entanto, essa Maioria, objetivamente, 
nunca trouxe ao conhecimento da Casa uma proposição em que pudêssemos 
apor a nossa assinatura, no sentido de consagrar, atê acredito, a unanimidade 
do Plenário do Senado Federal, porque acredito que, nessa maté:ria, todos 
estejamos de acordo. O que acontece é que o sinal verde ainda não veio do 
Palácio do Planalto. Eles continuam a manipular o Poder Legislativo, esse 
Poder Legislativo, Sr. Presidente que, em termos teóricos, é o Poder mais 
forte na composição tripartite de Govern"o, porque aqui é que fazemos as leis 
para que sejam respeitadas pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário é 
obrigado a respeitar as leis que emanam desta Casa, tal qual o Poder 
ExecUtivo tem que se- cUrvar à ação fiscalizadora do Poder Legislativo. Nós 
somos, aparentemente, os mais fortes, nos terinos históriCOs, nos termos da 
composição orgânica do Estado democrático mas, em verdade, nós não 
valemos nada, absolutamente nada. A cada passo que o tempo corre, começo 
a pressentir que há necessidade, efetivamente, de urna reformulação mais 
categórica, mas viril, capaz de reformular a posição política institucíorial e 
constitucional do País, no sentido de buscar uma farta política, que possa 
respeitar os anseios legítimos do poVo. 

De modo, Sr. Presidente, que agradeço a benevolência de V. Ex• e da 
Casá, em ouvir este discui-so tão longo: Prometo voltar à matéria, para 
debater com esta ausente Maioria, que espero ver aqui, compacta, nos 
instantes decisivOs, quãndo os clarins do -Palácio do Planalto tocarem 
convocando essa referidâ Maioria. 

Muito obrigado a V. Ex..' (Muíto bem!) 

~COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

-Gabriel Hermes::_ Helvídio Nunes- Alrnir Pinto- Mauro Benevides 
-Humberto Lucena - Nilo Coelho - ·GiJvan Rocha - Lomanto Júnior-
Amaral Peixoto - Lázaro Barboza - Saldanha Derzi. 

·O SR. PRESENTE (José FragelÚ) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Gabriel Hermes. 

OSR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evelásío Vieira. -

O SR. EVELÁSIO VIEIRA PlWNUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SEÍ?.Á PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Sr. Senador Franco Montoro 
enviou à Mesa projeto cuja tramitação, dC aOO~do com O art. 259, III, a, 3 do 
Regimento- Interno, deve ter iníciO ria hora do expediente. 

A proposição será anunciada na próxima sessã.o. 

O Sr. Hugo Ramos - Sr. Presidente, peço a palavra para uma breve 
comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Hugo Ramos. 

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

O Pre5idente da C.lix.l Ecori.ômica, Sr. Gil Macieira, velho amigo de 
maiS de 40 anos, já não mais recebe meus telefonemas, pois hã cerca de 20 
dias, inSistentemente, ligo o telefone de meu gabinete para S. S' a fim de obter 
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algumas informações. Repito, estranhamente, apesar desses 40 anos de 
convívio e de amizade, S. S• jâ não mais r:ecebe meus telefonemas. 
Naturalmente é porque ingressei no PTB, não pertencendo mais ao PDS. 

Sr. Presidente, já que não consigo o atendimento de meus telefonemas, 
passo a usar, com a venia de V. Ex• e de meus ilustres colegas, a tribuna do 
Senado, para dirigir~me a S. S• 

O que eu pleiteava do ilustre Presidente da Caixa Econômica era 
simplesmente saber _da posição dos excepcionais que deveriam ser 
beneficiados pela Caixa Econômica. 

Devo dizer a V. Ex• que dentre as poucas coisas boas que tenho feito na 
vida, uma estã em ter sido fundador da APAE. Atê mesmo o nome da APAE 
foi uma designação feita por minha senhora. Hoje, já existem cerca de 5"00 
APAEs. Então, já alguma coi~a terei feito nesta passagem tão rápida pela 
terra. 

Sr. Presidente, quero me permitir ler a carta que recebi da APAE: 

"Prezado Senador Hugo Ramos 
Em anexo envio-lhe breve apanhado das principais causas que, 

a meu ver, determinaram a crise financeira que atormenta a 
APAE-Rio. 

Como verá, alinhei, após nossa conversa de hoje, causas onde 
o próprio Governo por ações e, mais airida, por omissões, é o maior 
responsãvel. 

Sabemos todos _que uma institUição beneficente, sobretudo 
nesse período de elevados índices inflacionários, somente pode 
sobreviver, já não digo prosperar, isto é, aumentar sua capacidade 
de atendimento, se tiver ajuda real de Governo e Comup.idade. 

Mister se torna que a ajuda cresça em proporção capaz de 
contrabalançar os constantes e progressivos aumentos na despesa, 
muito especialmente os que se verificain lia rubrica_ pessoal. 

A ajuda cqmunitâria muito dificilmente cresce na proporção 
necessária. Caberá entãO 3o Go_veni6 suprir em recursos ãS obras, 
estabelecendo, se julgar conveniente, uma ordem de prioridade, 
alinhando diversos fatores: importância das obras, indoneidade, 
tradição, natureza do atendimento, etc. 

Ao se iniciar o ano atual, todos os dirigentes da APAE-Rio 
acreditaram que seria um ano de extremas facilidades, por se tratar 
do Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Havia ainda outro 
fãtOr- que-deixaVa trarlsparecer--à--Dhetoria dii-APAE~irO, dias 
melhores. t que todos_ acredit~vam que, dadas as características 
deste ano, a Portaria 477 f77 assinada em Bra~ilia em ato solene 
pelos MiníStrõs Ney Braga e Nascimento Silva, bem como a sua 
regulamentação (portaria 186/78) assinada peios mesmos 
Ministros, seria cumprida em toda a sua plenitude, inclusive pelo 
Ministério da Educação. 

Julgavam também os dirigentes da APAE-Rio que o Ano do 
Deficiente traria a oportunidade de serem_votadas as leis _especiais 
que o§ 49 do Art. 175 da Constituição Fe_Ç.~ral determina no que 
tange ao excepcional, em boa hora incluídos no texto dos que a 
emendaram em 1969. 

Foram vãs as esperanças. As dificuldades- cresceram. 
Não faltaram, porêm, os brados de alerta e feitos em tempo 

útil. Desde o início do ano, conscientes do que iriã aCOntecer, 
vínhamos alertando as autoridades, sobretudo nas áreas da 
Previdência e da Educação e até na do Planej_~mento (carta que 
enviei ao Cel. Faria Lemos do Gabinete do Ministro)1 sobre a triste 
situação e sua progressão, principãlmente após os meses de impacto 
(maio e novembro) de reajustes salariais." 

A sugestão foi feita, e posso dizer a V. Ex• que a APAEcriada no Brasil, 
cêlula mater das quinhentas que hoje existem atende a uma pequena parcela 
inferior a 2% dos 12 milhões de excepcionais existentes neste País. Quero 
enfatizar, Sr. Presidente, atendimento de apenas dois milhões dos doze 
milhões de excepcionais existentes neste País. 

A lei do Presidente Castello Branco, criando a semana do excepcional, 
inclusive, foi redação minha, pessoal, eu que a entreguei ao gabinete de S. Ex• 
e ela foi tornada lei. 

De maneira, Sr. Presidente, que estou vinculado,_ sem nenhum mérito 
pessoal, a esta obra meritória que é a APAE e outras obras atinentes ao 
problema do _excepcional; algumas escolas inclusive o Instituto do 
Excepcional no Rio de Janeiro, foram criadas tainbém por uma lei de minha 
autoria. O Instituto Santa Lúc~~. por exemplo, foi todo ele criado por mim, 

desde o jardim, as cadeiras, a casa e tudo que ali se encontra foi um trabalho 
meu e de minha senhora. ~ 

De maneira que estamos habituados a esse trabalho e que eu, 
infelizmente, impossibilitado de conversar com o Sr. Gil Macieira, já porque 
pertenço ao Partido da Oposição, me valho da tribuna do Senado, pedindo a 
S. S• que aquiesça na mensagem que lhe estou enviando e forneça as 
necessárias informações. Do contrário, irei apresentar um ·requerimento à 
Casa e espero ser atendido pelo Governo, ou seja, pelo maior Partido do 
Ocidente, para que me possibilite a oportunidade de ouvir, n·o Senado 
Federal, o Sr. Presidente da Caixa Econômica, o Sr. Gil Macieira, a fim de 
que ele explique o que tem feito a Cabta Econôffiica, com tanto dinheiro, em 
favor do excepcional. 

Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HUGO RAMOS. 
EM SEU DISCURSO: 

CAUSAS PRINCIPAIS DA CRISE FINANCEIRA DA APAE-RIO 

A APAE- Rio vem atravessando, nestes últimos anos, crises financeiras 
jamais observadas em períodos mais distantes. 

Várias causas podem ser assinaladas, sendo que, as principais São 
decorrentes de medidas governamentais ou de omissão de órgãos do 
Governo. 

A APAE-Rio atê 1977 ou 78, embora com dificuldades, inerentes às 
obras sociais em geral, conseguia chegar ao final dos exercícios financeiros 
sem dêficits Capazes de c()rilpro-meter a sua sobrevivência. 

Desde 1975 havia um Convênio Social com o INPS, abrangendo a 
totalidade de seus assistidos, da ordem de 400, feito na forma da Portaria 
SAS-1/75. 

Em 1977 foi assinada, pelos ministros Ney Braga e Nascimento Silva a 
Portaria n9 477 designada como a determinante da nova política nacional de 
ass-istência ao excepCional. 

Paradoxalmente, com essa nova política surgiu a I' grande causa, 
responsável pela crise atual, conforme passamos a expor: 

-A Portaria n• 477 foi regulamentada pela de n' 186/78, subscrita, 
ainda pelos dois ministros. 

Esta última portaria, em sua parte final, estabelecia que, nas âreas da 
Previdência Social e da Educação, seriam realizados convênios com entiâacl!!S 
particulares de atendimento a excr:pcionais, 

Realmente, na ârea da Previdência surgiu, ainda em 78, a Portaria 
MPAS/SAS-8 estabelecendo os Convênios, os quais seriam feitos através dã 
LBA, em substituição aos convêriios-_ahteriores feitos cám o INPS. -

Apesar da Portaria SAS-8_ ser de março de 78, o convênio somente foi 
feito em 2 de dezembro de 79, iniciando-se aí a crise financeira que hoje tem ó 
seu clímax. 

A própria Portaria procurava amparar as entidades em caso de retardo 
na assinatura dos convênios. Em seu artigo 32 estabelecia que os convênios 
anteriores com o INPS, em caso de retardo, seriam adequados à nova 
portaria. A APAE-Rio recebia, na êpoca, da ordem de Cr$ 500.000,00 dos 
convênios com TNPS e lP ASE. Com o novo a ser feito, passaria a receber 
quase 2 milhões. A adequação, se feita no decorrer de 79, sem dúvida 
atribuiria à APAE-Rio importância muito superior aos 500 mi1 que Vinha 
recebendo. 

Justamente no ano de 79 ocorreram medidas governamentais 
determinando reajustamentos s_alariais em valores nunra dantes observados e 
em duas vezes no anO. 

Então, essas medidas governamentais e o atraso observado no 
estaheJecimentQ_do cpnvÇnio c_om_ aLBA foram __ as causas principais do início 
das dificuldades financeiras que atingiram a APAE-Río. 

O colapso foi evitado em 79 graças a recursos extras, obtidos através de 
chás, campanhas, doações etc. 

Vejamos outra causa. que, sem dúvida. é também da responsabilidade de 
órgão governamental. · 

Como foi visto, ã Portaria n9 186, interinifllsterial estabelecia convênios 
na ârea da Previdência e da Educação. Nesta __ QlÚmª âre~, aptes da Portaria n9 

186 a APAE-Rio recebia auxilio fin-anceiro, atra.V~s do CENESP. 
Realizavam-se na APAE-Rio cursos livres de EduCãÇãO ESpecial e de 
Educação Física para excepcionais. Eram co-ncedidas~ pelo CENESP, bolsas 
de estudo-ã.pfovettadas por professores de estados-afastados que retornavam 
capacitados_ a atender a excepcionais nas regiões a que pertenciam. 

Após a Portada n9 f86 (que previa ConVênios _também nessa área), 
nenhum convênio foi realizado. E até os auxílios anteriormente recebidos do 
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CENESP foram reduzidos, sobretudo, se forem observados em relação à 
desvalorização da moeda, em decorrência dos índices inflacionáriOs. 

Os cursos livres não ·mais se realizam. 
Há ainda duas causas que não podem ser olvidadas, ambas da 

responsabilidade de medidas governamentais. 
Uma_ a fixação do salário-referência cujos- Valores, ano a ano vêm 

decrescendo. 
Ao ser feito o J9 Convênio com o INPS em 1975, o salário mínimo era de 

Cr$ 532,80 e o salário-referência- de Cr$ 501,00 o que, em percentual 
representava 94%. 

Ao serem feitos os reajustamenfõs, pOr ocasião das alterações de salário 
mínimo,-os reajustes nõs convênios são baseados no salário-referência. Em 75 
pouca diferença fazia, porém nos anos seguhites-o va1or do Salário-referêtlcia 
vem _decrescendo atingindo, atualmente, apenas 48% do valoi- do salário 
mínimo. como as despesas todas, não só as de salário, são majoradas em 
percentuais próximos ou até superiores aos observados no -saláriO Inínimo 
essa causa, é, não há dúvida, das mais responsáveis pela crise atualmente 
observada. · 

Outra refere-se às duas majorações de salário no ano. O próprio 
Governo, ao propô-las, exduiu os seus empregados (da União, dos estados, 
municfpios e atê- autarquia:;) da sua incidência (art. 20 da Lei n~> 6.708), 
mesmo os regidos pela CLT. 

Não se lembrou, porém, das entidades beneficentes, incluindo-as no 
mesmo artigo. 

Convém observar que, das entidades beneficentes, as que mais sofreram 
com esse reajuste bianual foram as que lidam com o excepcional em virtude 
do atendimento multidisciplinar exigindo avultado número de técnicoS. 

A própria portaria que estabeleceu Convênio cOm a LBA impôs, para 
cada grupo de 40 atendidos, uma equipe técnica Cõm médicos, psícólogos, 
fisioterapeutas, fonoaudíólogos, assistentes sociais etc. 

A APAE-Rio para assinar o Convênio teve de aumentar a carga horária 
de alguns técnicos e admitir outros. 

Como o convênio inclui mais de 300 assistidos, as equipes são várias, 
onerando sobremodo a folha salarial. Faltou, ao nosso ver, ao Convênio uma 
cláusula estipulando mais uma parcela para atender ao 139 salário. 

Essas razões nos anos de 80 e 81 causaram problemas financeiros dificeis 
de contornar. 

Em 80 foi possível evitar o fechamento da APAE-Rio graças ao 
recebimento· de mais de 6 milhões de cruzeiros, no último semestre do ano, 
resultantes de campanhas, chás, doações e muito especialmente de um legado 
testamentário de Francis-co -Bebia no Ceppas superior a três milhões de 
cruzeiroS. 

No corrente ano a situação mais se agravou o que- ê fácil de imaginar. 
Ela teria sido contornada se tivesse sido feito o convênio, tambêm, com o 

MEC através do qual a APAE-Rio pudesse efetuar o pagamento do seu 
quadro de professores, com mais de 50, dos quais apenas seis são cedidos pelo 
Estado e pelo Município-. --

No ano pp. 6 milhões recebidos no último semestre contornaram a 
situação. Hoje somente um auxílio da ordem de Cr$ JO.OOU.OOO,OO poderá 
salvá-la. 

Em expedientes realizados nos primeiros meses do ano, a situação foi 
prevista, tendo sido sugerido atribuir-se na Semana do Excepcional (21 a 28 
de agosto) da renda da Loteria Esportiva, u·ma irnportâlieiã Cãpáz de impedir 
o colapso. 

Essa solução se fosse estendida a todos os anos, poderia permitir a 
manutenção da entidade. 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- F/oriano Moura Brasil 
Mendes, Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

No último dia 2, faleceu, repentinamente, em Fortaleza, o General 
Murilo Borges Moreira, acometido de enfarte, num instante em que, ao lado 
de sua digna esposa, Dona Candinha Borges, assistia à missa dominical na 
Igreja de São Vicente de Paulo. 

Transportado às pressas para um dos hospitais da cidade, expirou horas 
depois, apesar dos esforços despendidos por uma equipe médica especializada 
em cardiologia. 

Divulgada a notícia dei- seu desaparecimento, deslocaram-se para o 
referido nosocômio autoridades e incontáveis amigos, a fim de expressar 
solidariedade à ilustre família enlutada. 

Ao deixar o serviço ativo do Exército Nacional, o General Murilo 
Borges foí eleito, em 1962;-Prefeito de Fortaleza, no último pleito direto 
realizado, sendo responsável por uma profícua gestão, que o projetou 
merecidamente diante da comunidade fortalezense. 

Ao término de seu mandato, passou a integrar a Diretoria do Banco do 
Nordeste, identificando-se com a problemática da região e tudo envidando 
para que aquele estabelecimento de crédito cumprisse à risca os seus objetivos 
instituCionais. 

Na atual administração estadual, foi nomead_o para compor a Assessoria 
Especial do Governador, pela -experíência -e tirocínio alicerçados ao longo de 
sua- vida pública. 

A morte de Murilo Borges traumatizou os nossos coestaduanos, tendo o 
seu corpo sido velado no Parque da Paz, por incomputável multidão, numa 
consagração póstuma qüe confortou Os Seus parentes mais próximos. 

Desfrutando da amizade pessoal do saudoso militar, acompanhei os seus 
-dCinideiros instantes, levando à viúva, aos seus filhos e netos a expressão do 
meu pesar pelo seu desaparecimento. 

Cáino cidadãO dos iiüds preeminentes do meu Estado, registro na 
lríbuna do Senado o falecimento de Murilo Borges Moreira, rendendo-lhe o 
preito do nosso reconhecimento pelo que lhe foi dado fazer em favor do 
Ceará _e dos Cearenses. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Nelson Carnci:ifci. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Ficou decidido que o reajUste das prestações do Sistema Financeiro de 
Habitação será de 89,93 por cento, compreendendo o índice integral da 
correção monetária de julho do ano passado a junho deste ano. 

Há, porém, uma novidade na nova sistemática: os rilutuârios com 
financiainento no valor original de até duas mil UPCs, ou seja, pouco mais de 
três milhões e 366 mil cruzeiros, terão incentivo fiscal, podendo descontar nas 
prestaÇões futuras até Cr$ 10.200,00 no máximo e Ci'$ 8.482,00 no mínimo. 

Quem tenha financiamento acima de duas mil UPCs não terá nenhuma 
proteção fiscal, cobrando-se integralmente a correção. Segundo o Governo, 
mesmo com a correção integral os mutuários continuam ganhando, porque 
os reajustes salariais estão acima desse índice. 

Entretanto, ao que estamos informados, no último decênio o poder 
aquisitivo de um salário mínimo foi reduzido_ em torno de cinqüenta por 
cento, com o qüe se demonstra uma injusta distribuição dos ônus do 
desenVolvimento e da inflação, atingida, especialmente, a classe assalariada. 

Na verdade, enquanto a média da correção dos salários está em torno de 
setenta por cento ao ano, as prestações do Sistema Financeiro de Habitação 
corrigem-se 90% ao ano. 

A cada ano, o mutuário despende mais de sua renda, para atendimento 
às obrigações para com o BNH. 

Enquanto isso, a inflaçãO, em- abril, superou os 5,3%, quando o Governo 
aguardava menos-de Cinco. Registre-se, também, que houve, agora, um brutal 
aumento das passagens de ônibus e da eletricidade, que se refletirá 
desastrosamente no desempenho deste mês de maio, sendo possível que o 
aumento do custo de vida supere os oito por cento. 

Evidentemente, nesse contexto, o sofrimento- ma"ior é o das massas 
prolt:tárias nos centros urbanos e âreas metropolitanas. Porque o trabalhador 
rural despende o mínímó -possível com utilidades pessoais tendo garantido, 
pela própria produção, a provisão de alimentos na fonte, sem a ação danosa 
dos intermediários. 

Continuamos, porém, a esperar que o Governo encontre um meio de 
reduzir o sacrifício dos mutuários do BNH, pois aumenta, dia a dia, o 
número dos inadimplentes, que não conseguem transferir os contratos. 

Façamos votos para que o Governo, às vésperas do próximo pleito, 
diminua essa correção, o que terá sido, para o povo, um dos primeiros 
benefícíos antecipados das eleições de novembro. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, encontra-se na fase preliniinar de elaboração a proposta orça-
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mentária do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para o próximO exercí-
cio financeiro de 1983. _ __ __ _ _ 

ê o período dedicado a uma rigorosa avaliação crítica das neç::essidades 
imediatas, prioridades a curto, mêdio e longo prazos. bem como a realização 
de uma completa análise, nos parâmetros do binôrriio custos - benefícios, 
abrangendo a totalidade das ma_cro_fun_ções do MEC~ e as e~~gências do seu 
eficierite desempenho nos domínios da educação, da cultura, da pesquisa, da 
tecnologia, dos desportos e do lazer, em geral. 

Todos os problemas são esmiuçados e dia_gnosticã.dos, simultaneainente 
com a quantificação dos recursos destinados às exigências pr~_liininares bási
cas dos recursos humanos, ou seja, o atendimento prióritãrió da adminis-
tração do pessoal. - -

Atento aos imperativos e prazos da elaboração orçamentária de seu 
complexo Ministério, o Ministro Rubem Lud:wig deu início a um extenso 
programa de visitas culturais, começando pela minuciosa insPecção dos Mu
seus do Estado do Rio de Janeiro, em companhia do ilustre Secretário de As
suntos Culturais do MEC, _o professor Aloisio Magalhães. 

A primeira instituiÇão cultural visitada- exatamente por ser a mais ne
cessitada de providências urgentes visando à sua-completa restauração e me
lhoria das condições-de fijfiCionamento- foi o Museu Nacional da Universi
dade Federal do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista. 

Ameaçado de desabamento, com infiltrações e rachaduras no teta e nas 
paredes de várias salas, algumas fechadas há de;z: anos por falta de segurança, 
e com pisos de madeira comidos pelos cupins, a situação dessa importante e 
venerável Casa de Cultura, que é o Museu Nacional, fundada por Dom João 
VI cm 6 de junho de 1918, impressionou o Ministro Rubem Ludwig, no de
correr de sua visita realizada no dia 10 de maio passado. Nessa opo~tunidade 
anunciou o Ministro da Educação e cultura a liberação de urna verba de Cr$ 
100 milhões para realização de obras de emergência que deverão começar 
imediatamente, de acordo com o cronograma da aplicação desses recursos 
pelo Ministério da Fazenda. 

Segundo o Ministro Rubem Ludwig, que percorreu tod.as as dependên
cias conjuntamente com o Professor Aloisio Magalhães e o Diretor do Mu
seu, José Henrique Millan, as precárias condições~materiais, de segUrança e 
funcionamento dos nossos Museus, resultam da tradiciohal insuficiência fi
nanceira e subdimensionamento dos recursos orçamentários a eles destinaM 
dos. 

Corroborando a opinião do Ministro, o DiretOi""JOSê Henrique Millan 
acentuou, na ocasiã_o, que-as dificuldades do Museu são grandes em virtude 
da falta de museólogos e pessoal técnico, embora o crescimento do a_cervo 
não tenha parado. 

Para se ter uma idéia do que significa essa deficiência basta considerar 
que a biblioteca de Ciências Naturais do Museu contém mais de 400 _mil volu
mes. 

Os riscos de desabamento e incêndio em um prédio muito antigo são 
enormes, preestabelecendo a imperiosa necessidade das obras de restauração 
com extrema urgência, como exigênCia impostergavei de proteção ao incom
parável patrimônio acumulado no decorrer dos anos. 

Com este breve pronunciamento pretendo registrar a lúcida e patriótica 
decisãO dQ Ministro Rube~ Ludwig, promovendo, simultaneamente com as 
vis11:.a5Ctilturais programadas,- que se estenderão a todas as Casas de Cultu
ra disseminadas pelas diversas Unidades da Federação- a, liberação dos re
cursos financeiros imprescindíveis aO amparo, restauração e modernização 
dessas instituições. 

Ainda mais importarite rile parece, Senhor Presidente, assegurar a inclu
são de verbas suficientes para essa finalidade, no momento em que o MEC se 
concentra no trabalho de elaboração de sua Proposta Orçamentária. 

Com essa providência fundamental, poder-se-á preservar, garantir a 
sobrevivência, modernizar os Museus brasileiros, motivo pelo qual me coo~ 
gratulo com o Ministro Rubem Ludwig, e corri--o- Secre~ário para Assuri.tos 
Culturais Aloisio Magalhães, cujo entusiasmo pelo nosso desenvolvimento 
cultural desejo enaltecer nesta _oportunit;}ade. 

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

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

f: inegável a importância da chamada Amazônia Oriental, ârea com
preendendo partes dos Estados do Pará, G_oiá~s e Maranhão, para o futuro do 
País. Ainda que não inteiramente conhecidas, são invejáveis suas potenciali
dades em recursos naturais- minerais, madeireiras, hidra-energéticas e bio
massa, agropecuãrias, vias naturais de transporte aquãtico etc. 

Por outrõ lado, após a instituíção do Programa Grande Carajás, pelo 
Executivo Federal, pelo Decreto-lei nq 1.813/80, críando-se o Conselho Inter
ministerial do Programa, presidido pelo Ministro-Chefe da SEPLAN, 
verifica-se a interição do Governo: em propiciar elevadíssimos investimentos 
na exploração mineral, madeireira e agropecuãria da referida região, superio~ 
res a 100 bilhões de dólares, nos próximos dez anos, se incluídos os custos fi
nanceiros. 

1:. necessário ainda considerar o montante de recursos finanCeiros que o 
Estado pretende investir, e jã está investindo, em obras de infra-estrutura, 
orçadas, no ano passado, em 22,5 bilhões de dólares, sem contar os investi
mentos já realizados na usina hidrelétrica de Tucuruí e suas eclusas. Não se 
Pode negar a importância destes investimentos, mas, da mesma forma, repre
sentam pesado ónus à sociedade brasileira, levanP,o-se em conta a ausência de 
retorno aos cofres públicos, pela existência de incentivos fiscais espeCiais e de 
isellção cie i-mposto de renda, estabelecidos pelos Decretos-leis n9s 1.813 e 
1.825, bem como a edição de portarias ministeriais comprometendo-se ao for
necimento de energia elétríca a preços inferiores ao custo. 

Ressalte-se, entretanto, que, mesmo rlão havendo ainda sido estabelecida 
uma estratégia oficial clara pelo Conselho lnterministerial do PGC, este, de 
fOr-rilã- casuísfic3., Vem aprovando resoluções concedendo isenção fiscal a em
presã.s multinadoriaiS e até 1i.' empresas empreiteiras das obras de infra-
eStrutura. _ 

Continua a ser preocupante a forma acelerada cOm que o Governo pre
tende implai1tai" uma série de projetes do Programa, sem uma convocação 
mais séria da inicitiva empresarial nacional e restringindo a iniciativa estatal 
às obras de ínfra-estrutur_a e aO Projeto de Ferro (Pequeno Carajás). O crono
grama reconhecidamente compacto aliado às restrições à participação estahi.l 
e à incapacidade do empresariado nacional de_ investimentos elevados, sem 
dúvida, abreln extensos espáçoS-ao capital estrangeiro, das maiS diferentes 
formas, o que viria, a infm. ver, aprofundar nossa dependência financeira e 
tecnológica, colocando sob maiores riscos nossa soberania. A última reso
lução do Conselho Interministe-rial, inclusive, deu à CVRD 150 dias de prazo 
para transferir suas ricas jazidas de bauxita,_ çobre, níquel e manganês à íncia
tiva privada, o que, quase certamente, significará transferir extraordinário 
patrimôhio público à iniciativa empresarial estrangeira. 

Tratando-se Carajãs, sem qualquer dúvida, devido a suas enormes di
mensões na economia nacíonal, de um problema eminentemente político, ca
recendo de participação da sociedade, sobretudo representada pelo Congres
so Nacional, mas também pelos partidos políticos e por todas as suas entida~ 
d_es civis e militares, -é inadmissível a fôfma auto-ritária com que· o Governo fe-

- deral v~m estabelecendo sua estratégia e suas prioridades de investimento. 
Parecendo~ me clara a ·exigência da sociedade brasileira, por suas mais re

presentatiVas entidades que diretamente discutem o Programa Grande Cara
jâs, incluindo-se a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, no senti
do de_ que o Congresso Nacional tome posições firmes diante de questão de 
tal magnitude. 

Era o que tinha a diz_er, ~r. Presidente. (Muito bem/} 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a palavra ao nobre Se. 
nadar Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.);_ Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A Santa Casa de Misericórdia de Santos foi obrigada a suspender o aten
dimento a par~ír ~e zerc:> hora do dia 8 de m_aio próximo passado, em virtude 
da grave crise financeira que a afeta há vários anos. Suas portas só puderam 
ser reabertas porque a Prefeitura Municipal de Cuba tão decretou intervenção 
alegando que a suspensão do atendimento médico provocaria o colapso do 
sistema hospitalar do município. 

A crise no mais antigo hospital da América Latina não ê recente. Ela se 
ã:ttasta itrã.vés dos anos, com as dívidas se avolumando, o que tem levado os 
provedores a laçarem constantes pedidos de Hsocorro" à população. 

Agora, vivendo a ~ifícil situação provocada pelos três meses de atraso no 
salário _dos_ fu:ncion~rios, a direção da Irmandade da Misericórdia resolveu 
dar o que chamou de "tratamento de choque" ao problema, apesar de reco
nhecer o quanto a medida prejudicaria, não só a -população de Santos, como 
a de todo o litoral. 

O Provedor Bento Ricardo Corchs de Pinho, no entanto, aponta como 
esta causa preponderante da crise os atrasos dos pagamentos e a limitação 
dos serviços pela Previdência Social. SegUndo ele, os hospitais de todo o País 
vivem situações dificílimas, quase insuPeráveis,- e a sitUação da Santa Casa 
não é nenhuma exceção, mas -regra geral. Dificuldades assim, reafifmou, con
tinuarão a impedir que os hospitais fuhcioneril a contento, enquanto a Previ
dência Social não equacionar adequadamente seus problemas e identificar so
luções racionais. 
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Daí por que-, tendo em vista os aspectos sociais Qüe a qu-estão encerra, fa
zemos veemente apelo ao Ministro Hélio Beltrão no sentido de que ajude a 
Santa Casa de Misericórdia de Santos e, de maneira inais ampla; restabeleça a 
confiabilidade no sistema previdenciãrio brasileiro, para que contribuintes e 
beneficiários encontrem a tranqUilidade hã tanto tempo perdida. 

UNIFICAÇÃO OE SINDICATOS PAULISTAS 

O Sindicato dos_ Trabalhadores nas Indústrias do Trigo, Milho, Soja e 
Mandioca e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Panificação, 
Confeitaria e Conservas Alimentícias de Santos pleitearam junto ao Minís~ 
tério do Trabalho a unificação das duas entidades. O Processo n"' MTB 
302070/81 está na Comissão de Enquadramento Sindical hâ tempos e na fase 
final para decisão do Senhor Ministro do Trabalho. 

Através do advogado trabalhista Marcos .Milani os referidos sindicatos 
solicitam nossa interferência e gestões para o apressametlto da decisão, que 
envolve interesses de 6000 trabalhadores, aproximadamente. Assim, estamos 
solicitando ao Senhor Ministro do Trabalho as providências necessârias ao 
rápido atendimento da justa reivindicação dos sindicãtdS de SanioS. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando 

para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' I, de 1982 (n"' 
5.495/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhod'resídentê da Repúbli
ca, que autoriza a criação de Municípios no Território Federal de Roraima, e 
dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 98 a 101, de 1982, das Comissões: 
- de ConstituiçãO e Justiça, favorãvel, com voto venCido do Senador 

Dirceu Cardoso; e 
- de Municfpios, de Assuntos Regionais, e de Finanças, favoráveis. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 4, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia cOmo conclusão de seu Parecer n"' 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (Seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorãvel. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 75, de 1982, do Senador 
Dirceu Cardoso, solicitando o exame da Comissão de Finanças.) 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 5, de 1981 (apre.: 
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer nO? IS, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em CrS 
31.756.725,00 (trinta e um milhõeS, setecentos e cinquenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s I 6 e I 7, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucioilalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. -

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 6, de 198 I (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 18, de 
I98f), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) O montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20; de 1981, das Comissões: 
- de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n.,.- fS, de 1981 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 66, de 
1981), 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 e 
cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 67 e 68, de 19.81, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favoráVeL 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 243, de 1981 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 1.382, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
e~ Cr$ 2.505._952~~:oo.otr~(dois bi1hões, quinhe~tos e cinco milhões, novecen
tos e cinqUenta e dois niil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• (.383, de 1.981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constítucionalidade e juridicidade. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 123, de 1981 (apre
sentado pela Comissão-de Economia como conclusão de seu parecer n"' 784, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Florido (MG) a ele
var em Cr$ 2t:t7i .150,00 (víf.tte-e urll milhÕes, cento e setenta e um mil, e cen
to e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 785 e 786, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 130,de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 850, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dracena (SP) a elevar em 
CrS 15.457.279,03 (quinze milhões, quatrocentos e cínqíienta e sete mil, du
zentos e setenta e nove cruzeiros e três centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo - --

PARECERES, sob n•s 851 e 852, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Munidpios, favorável. 

9 

Votação, em turno, único do Projeto de Resolução n"' 141, de 1981 (3.pre~ 
sentado pela comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 883, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Altinópolis (SP) a elevar em 
Cr$ I 1.282.510,68 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e 
dez cruzeiros e sessenta e oito centavOs) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 884 e 885, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores José Fragelli e Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável; 

10 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução nY 193, de 198 I (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.162, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caputifa (MG) a elevar em 
Cr$ 21.171. I 50,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cin
qüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.163 e 1.164, de 1981, das Comissões: 
-=de ConStituição e Justiça, pela constituciohalidade, juridícidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
--de Munic{plos, favorâvel. 

11 

Votação, em prirheiro turno, do ProjetO de Leí do Senado n"' 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para o comerciârio, na forma que especifica, tendo 

PARECERES, sob n•s 8!1 a 8!4, de 1981, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
~- de Saúdf:, favorável; e 
-de Finanças, favorâVel, com voto yencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

12 

VOtação, ein pfiineiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 
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PARECERES, sob n•s 1.063 a !.065, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e JuStiça, pela constitucio-nalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, ravorãvel; e 
- de Finanças. favorãvel. 

13 

Votação, em primeirO -turno; do Projeto de Lei do Senado n9!64~_ de 
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo G~mes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiçã, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorãvel, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
- de Educação e Cultura, faVoráVel ao substitutivo da- Comissão de 

Constituição e Justiça. 

14 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 

1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali~ 
mentos, tendo PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comisoão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e no 
mérito, favorãvel. 

15 

Votação, em primeiro turno, do _Projeto de Lei do Senado n" 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n• 5.480, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• sa
lârio devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n•s !.197 a 1.199, d~ 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídici9ade; 
- de Legislação Social, favorãvel; e 
- de Finanças, favorável. 

16 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362; de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981, das Co-
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social,· 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

17 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a

presentado pela ComfSSão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 
318, de 1981), que autOriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cili.co 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, de autoria do Se
nador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.) 

18 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contãbil, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucion-alidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Serviço Público Civil, contrário; e _ 
- de Economia, favorável, com as Emendas de n"s I_ e 2-ÇE~- q_~e 2:Pre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 8 minutos.) 

res: 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUGO RAMOS 
NA SESSÀO DE 6-5-82 J; QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUGO RAMOS (Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

Há cerca de quinze dias, tive a oportunidade de fazer um discurso, neste 
plenário, manifestando meu ponto de vista pessoal, que é reiteração de pro
nuriciamentos meuS na Coniissã<f-de Constituição e Justiça, segundo os quais 
eu-consid_ero qUe o Senado Federal não tem competência para discutir os pro-
jCfOs de -empréstimos friteirios. ---

Louva~se o Senado_ no art. 42, inciso VI, da COnstituição, que declara 
competir ao Senado a fixaÇão dos quantitativos globais das dívidas consoli~ 
dadas~ Esta é a regra pela -qual o Senado Federal se funda para votar a ma
téria que é- oriurida do Poder Executivo. 

Na oportunidade, Sr. Presidente, daquele discurso, tive a ocasião de de
monstrar que a palavra empréstimo se encontra consignada na ConstitUição 
por quatro vezes. No art. 15, § 3•; no art. 18, §3•; no art. 21, §2•; e no art. 69. 

Essa palavra uempréstimo" está consignada reiteradas vezes na própria 
Constituição Federal. No entanto, neste a!tigo, não se fala em empréstimo, se 
declara, simplesmente, -que cabe ao Sêtiado fixar os quantitativos globais das 
dívidas internas. 

Quisesse o legislador constituinte, quisesse inclusive o Senado Federal, 
através da própria Resolução n9 93, fixar a matéria com referência a emprésti~ 
mos, teria usado a mesma palavra, jâ que ela estã consignada na própria 
Constituição, jã que na dOutrina, na jurisprudência e no próprio Direito Posi~ 
tivo, a palavra emprést'imo tem exegese própria. 

Por conseqüência~ 6slil regra que estã aqui na Constituição, o art. 42, in
ciso VI, Cm verdade, não confere ao Senado Federal a incumbência de decidir 
sobre essa matéria. Ta-nto que, no próprio art. 42, inciso 4, se declara que ao 
Senado compete decidir os empréstimos externos. Aí, sim, porque estã em 
jogo a sob_erania nacional. 

Na opofiuõidã.de, Sr. Presidente, tive quC fazer algumas considerações 
jufídicãS mais largas, mais longas; ocupei a tribuna por mais de hora e meia 
para mostrar o meu ponto de vista pessoal, que é, como disse-e-repito, a reite:. 
ração de pronuncianientoSinterióres hã-Comissão de Constituição e Justiça. 

Pois bem, eu considero que a expressão usada "fixar os quantitativos 
globais da dívida consolidada" se refere, talvez, a contratos atípicos, a con
tratos inomiriãdos, mas nunca a empréstimos, porque este tem, na própria 
Constituição, uma designação expressa e clara: art. 15, § 39; art. 18, § 39; art. 
21, § 29; e, art. 69, da Constituição. Por conseqUência, não se trata de emprés
timo. O Que o art. 42, inciso VI, da Constituição Federal, abarca é uma ma
téria completamente diversa, sobretudo porque fere o princípio da Fede
ração. 

Compete, sim, às câmaras muniCipais; coinpete, sim, às assembléias le
gislativas dos Estados decidir sobre a respectiva matéria, porém, nunca ao Se
nado Federal. Ademais, Sr. Presidente, _e~se _empréstimo vem através do F AS 
-Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social,- e a Caixa Econômicã. POs
sui um grupo de técnicos, de funcionãríos capazes de examinar longamente a 
matéria e, por conseqUência, decidir sem que o Senado da República venha a 
se pronunciar sobre o assunto, Já que, como emprestador, considera-se que o 
Estado do Rio Grande do _Sul, na hipótese, tem capacidade para arcar com a 
respectiva dívida. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex.' um aparte? 

O SR. HUGO RAMOS - Com todo prazer. 

O Sr. Dirceu CardosO- Nobre Senador Hugo Ramos, ouvi várias vezes 
V. Ex• tentando retirar do Senado a competência de apreciar a elevação da 
dívid3: con_s<?.!!dada dos Estados e Municípios. Mas, leio na própria represen
tação do Banco Ceritral do BraSil, que é a entidade financeira que deve ser ouM 
vida no caso dos empréstimos, ou da elevação da dívida consolidada, este tre
cho: 

.. Trata~se d~ _e~pré~tím?s a que, por força das disposições con~ 
tidas no artigo 2• da Resolução n• 93j76, do Senado Federal, não se 
aplicam os limites fixados pelo artigo 2• da Resolução n• 62/75, par
c~almente modificado pelo artigo }9 da citada Resolução n9 93/76, 
haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social ...:_ FAS." 

O Banco Central caracteriza exatamente a operação como empréstimo. 
E quem caracteriza? É o órgão financeiro máximo do Pais que deve falar e 
que deve ser consultado sobre isso. 

O SR. HUGO RAMOS- Vou aceitar o aparte de V. Ex•, porque, em
bora V. Ext- seja o mais rebelde- permitaMme a expresão porque é lisonjeira 
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-entre os membros desta Casa, no que diz respeito aos a tos do Poder -Execuw 
tivo, V. Ex~ agora acaba de ceder à prepotêncía do -Banco Central. V. Ex~ se 
louva numa declaração do Banco Central para declarar que é efetivamente 
empréstimo. Muito bem. Acontece que o Banc-o Central, reiteradas vezes, 
tem declarado o seu direito de apor vetos aos- empréstimos que lhes são solici
tados pelos Estados. Pergunto eu a V. Ex~, para efeito de diálogo: se a Caixa 
Económica resolvesse emprestar ao Rio Grande do Sul a importância que V. 
Ex~ refere deste empréstimo, qual é a posição do Senado Federal na hipótese, 
órgão homologador da decisão da Caixa Económíca'? _Nós vamos descer da 
nossa posição de Câmara Alta do País que pode, inclusive, julgar o Presidente 
da Repúblicã, pelo próprío art. -42 inciso I, que pode julgar os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, este Senado vai descer para discutir problemas de 
calçamento de rua, de ajardinamento e de escola pública? Não é essa a atriw 
buição do_Senado, é o que venho sustentando e discutindo na Comissão de 
Constituíção e Justiça, é o que eu venho discutindo e sustentando no próprio 
Senado Federal! Acho que este Plenário desce da sua posição de Câmara Alta 
para decidir matéria que é pertinente, apenas, às Câmara Municipais, e às As
sembléías Legislativas. 

O Sr. Dirceu Cardoso- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. HUGO RAMOS - Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Atendo ao pregão de V. Ex~ 

O SR. HUGO RAMOS - É um prazer para mim. 

O Sr. Dirceu Cardoso- A honra é minha, V, Ex'- é um estudioso disso e 
eu sou apenas um curioso. Mas para que o Senado não tivesse competência 
para apreciar essa elevação da dívida consolidada, ou empréstimo, segundo 
uns, ou queiram outros, tínhamos que extirpar' da Constituição o respectivo 
art. 46, § 69, que nos dá essa competência. 

O SR. HUGO RAMOS- Mas onde V. Ex• vê a palavra empréstimo? 

O Sr. Dirceu Cardoso- Não há a palavra empréstimo, mas é a própria 
entidade fiilanceira que, através de anos e anos de vida públiCa, define como 
empréstimo a elevação da dívida cOnsolidada. Permita V. Ex', não é uma 
questão de lanawcaprina, empréstimo; aí é que se exerCe eilf'plena força o sen
tido_ federativo desta Casa, porque nóS é que vamos··reConhecer que este diw 
nheiro vai ser posto na rua, como meio circulante; este dinheiro vai agravar a 
todos; este dinheiro vai pesar na economia de todos _os brasileiros. Então nós, 
que repres-entamos os Estados, é que devemm estar imbuídos dessa compe-
tência. - -

O Sr. Lomanto Júnior - Então reforme a Constituição b~asileira, 

O Sr. Dirceu Cardoso - É exatamente o que estou dizendo. V. Ex~ está 
~~chovendo no molhado". to que estou dizendo: para que não apreciássemos 
isso, ilustre Senador Lomanto Júnior,-precisãvamos extirpar o d-ispOsto na 
ConstitUição, que nos dá essa corripetência; e isso~ Sr. Presidente, é uma dis
posição que está clara, insofismável, meridiana e ctíStãlina no contexto cons-
titucional brasileiro. -

O SR. HUGO RAMOS- Peço permissão a V. Ex• para discordar, por
que V. Ex• como juriSta que também é, Membro da Comissão de Consti
tuição e Justiça, não_ -encontra nesse artigo por V. Ex'" citado a palavra cm
préstirrio. Mas V. Ex• encontra a palavra empréstimo em vários outros arti
gos da Constituição, a revelar que não se quis- dizer a mesma coisa, por(Jue a 
se dizer a mesma coisa se teria que usar a mesma palavra. t uma questão de 
lógica que V. EX:• não pode a ela escapar. Ê uma questão de técnica legislatiw 
va. 

E vou citar aqUi, Hésio Fernandes Pinheiro, que em sua Obra clássica 
"Técnica Legislativa", entre outras regras, salienta: 

.. A precisão da linguagem técnica ou vulgar, deve ser absoluta, 
a fim de que o objetivo do artigo seja perfeito, imediato e facilmente 
compreendido, e seu conteúdo se preste ao mínimo possível de inter
pretações. É na exata definição da idéia e na precisão terminológica 
que reside o segredo de aplicação desta regra." 

Veja bem V. Ex'" 

Portanto V. Ex~ foi buscar no art. 42, n«' VI, o empréstimo que ali não es
tâ consignado. Se V. Ex' me disser que se trata de um contrato atípico, que se 
trata de um contrato inominada, se V. Ex~ me disser que se trata até, ao conw 
trârio, de um contrato típico, por exemplo, como o Caso da compra e venda, 
darei inteira razão a V. Ex• Mas quando se fala que é para fixar os limites glo
bais das dívidas consolidadas, V. Ex~ pode procurar no art. 98 da Lei n9 

4.320, que é a lei que se refere à prática orçamentária, lã vai verificar que a 
dívida consolidada, por vezes, nada mais sfgnifTca do que a confluência de 
dívidas flutuantes que não foram saldadas pelos municípíos e pelos Estados . 

• 

Por outras palavras, se V. Ex•, no curso de uma administração, verificar 
que as dívidas flutuantes não puderam ser saldadas pela arrecadação tribuw 
tária, decorrente da lei orçamentária do Estado ou do Município, aí V. Ex~ 
vai consolidar essas dívidas para satisfazêwlas no decurso do prazo, que a pró
pria constituiçãO confere no art. 10, n9 V, isto é, o prazo de dois anos parares
gatar ou rião as dívidas "fundadas. Quando a Constituição fala em dívida COflw 
solidada, quando a Constituição fala em dívida fundada, quando a Consti
tuição fala -em dívida inscrita, a Constituição quis dizer a mesma coisa; se quis 
dizer a mesma coisa não se trata de empréstimo, porque se tivesse querido di
zer empréstimo teria uSado a mesma palavra que usou em outros artigos. 

Por conseqüência, se o artígó declara o quantitativo global de dívida 
consolidada, não quer dizer, com isso, que seja emprêstimo; é possível que ve
nha a ser um empréstimo; nesse cast;>,:n_ão caberia o pronunciamento do Senaw 
do, porque os órgãos que emprestam dinheiro aos Estados, ou seja, a Caixa
Econôrnica, o BNDE ou o BNH, eles têm fartos elementos, mais do que o 
próprio Senado, e se louvam sempre no trabalho do Banco Central, para de
cidir da matéri-a. 

Pergu-nto eu- a V. Ex~: se extralimite um determinado Estado ou um de
terminado Município viesse a contratar o empréstimo, sem ouvir o Senado, 
mas pagasse religiosamente ou seus compromissos, que teria a ver o Senado 
com isso? Onde condenar o Estado? Onde condenar o_ Município, que paga 
religiosamente'- as suas obrigações? - -

V. Ex• deve estar um pouco perplexo com a argumentação que estou de
senvoivendo, talvez até porque na históda gloriosa do seu magnífico, extraor
dinário, pequenino e glorioso Estado do_ Espírito Santo há uma passagem em 
que um determinado navio francês foi obrigado a aportar no Brasil para exiw 
giro pagamento de uma dívida do seu Estado, que só foi honrada pela União. 

Mas esse prin_cípio, nobre Senador, não é apenas um problema- como 
disse Carlos Maximiliano - um problema indígena, não é um problema ex
clusivamente nosso. Se V. Ex• for à história dos Estados Unidos, vai encon
trar inclusive Estados como o de Virgínia, que foi o berço de Thomas Jefferw 
son, pedir concordata face o não pagamento, através do princípio do repúdio. 
Por conseqüência, V. Ex' hã de verificar que se nós teri:tos no direito regras e 
expressões que são exegeticãmente conceituadas na doutrina, na legislação e 
na jurisprudência, não há por que buscar uma outra fórmula capaz de inter~ 
pretar aquilo que poderia, de forrria mais sirriples, ser consignada na Constiw 
tuição. 

O Sr. Dirceu Cardoso - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. HUGO RAMOS- Com todo o prazer, é o debate que me agra-
da. 

O Sr. Dirceu Cardoso - A mim, nãp agrada. 

O SR. HUGO RAMOS - A mim, agrada sobremodo. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Não me agrada debater com o mestre, o homem 
que estã criando aqui, ultimamente, pontos de conflito para a legislação, e até 
negando a ConstituiçãO. Nobre Senador, seja isso empréstimo, s-eja isso to
mada de dinheiro, ·seja isso tomada de numerârio, tenha o nome que quiser, a 
Constituição brasileira que nos rege, acima de qualquer lei, acima de leis ordiw 
nárias, acima de Regimentos, de regulamentos etc., estabelece o seguinte, e 
quero chamar a atenção dos Srs. Senadores, principalmente daqueles que dão 
aparte por oitiva, pOr Ouv1iialar, aqueles que dão aparte porque ouviram fa
lar aquilo. Diz a nossa Constituição; não é a francesa, nem a Argentina, nem 
a das Ilhas Malvinas; é a Constittiíção brasileira que diz: 

uArt. 42. Compete privativamente ao Senado Federal: 
VI- fixar, por proposta do Presidente da República e median

te resolução, limites globais ... " 

O SR. HUGO RAMOS - Aí, aí. 

O Sr. Díi-ceu Cardoso -V-. Ex• me permita. Sou eu quem estã lendo ago
ra. Eu ouvi V. Ex~ religiosamente, agora V. Ex• ouça. E V. Ex' chamou meu 
Estado de mau pagador. 

O SR. HUGO RAMOS - f:: um fato histórico. 

-o o-sr. mrceu· Cardoso- Ouvi v. Ex• religiosamente; agora, peçoMlhe que 
também me ouça. V. Ex• chamou até o meu Estado de mau pagador, não é? 
Não sei se o Estado de V. Ex• também é bom pagador. 

O SR. HUGO RAMOS- f:: mau pagador, porque tem mau governo. 

O Sr. Dirceu Cardoso _: Então, todos nós somos maus pagadores. 
Ouça bem: 

"VI- fixar, por proposta do Presidente da República e me
diante resolução, limites globais para o montante da dívida consoli
dada dos Estados e dos Municípios;" 
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O que diz o pedido do Governo do Estado do Rio Grande do Sul? Ape
nas isto: 

''Empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, Desenvolvi
mento do FAS etc. Recursos do Fundo de Apoio· a-o Desenvolvi
mento Social, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros etc., de 
conformidade com a inclusa exposição de motivos, para aumento de 
sua dívida consolidada.'' 

O SR. HUGO RAMOS - Aumento da sua dívida consolidada. 

O Sr_ Dirceu Cardoso - Seja isso tomada de dinheiro, tomada de rec:ur
sos de empréstimos, ou outro nome que for, aqui estã exatamehte na expres
são clara, meridiana e cristalina da Constituição Federal. A Cqnstlt.~J,ição é 
que fala em aumento da dívida consolidada_. E o que se pede é o aumento da 
dívida consolidada. Agora, nós não temos competência para isso. Seria preci
so que extirpássemos essa expressão da Constituição. Não a e;'<Ürpando, só 
uma revoluçãozinha- e V. Ex'" é revolucionãrio também, porque eu conheço 
- para rasgar essa Constituição e fazer outro texto; ou na CoOstitu_inte:, ou 
na ponta da baioneta. Mas com a Constituição, nÓ$ nãQ_ poderemos tirar do 
Senado nem a apreciação de empréstimos, nem a apreciação de qualquer alte
ração na dívida consulida_d_a _ _d_e Estado e mu_nicipios: aí é que estã o princípio 
federativo. Gostaria que o nobre Senador Lomanto Júnior e_stivess~_aí. para 
ele não ouvir de oitiva essas coisas e pensar outras. Mudar estã certo, mas ti
rar nossa competência, com esta Constituição, não podemos. 1:: preciso que S. 
Ex'" esteja ativo, porque vai participar de uma convenção _agõra em que que
rem tirar-lhe a competência de ser governador, quando a lei faculta-lhe com
parecer à convenção e, se for votado, ser candidato à governador; mas se não 
for votado, vai ficar na Hvolta de fora". 

O SR. HUGO RAMOS- Lamento muito dizer a V. Ex• que não sou 
candidato ao_ governo~ 

O Sr. Dirceu Cardoso- Não estou falando de._ V. Ex', e sim do Senador 
Lomanto Júnior. 

O SR. HUGO RAMOS- Aliás, vou dizer ai/.Ex•, se me permite, o se
guinte: a dívida consolidada ou _fundada ... 

O Sr. _Dirceu_ Cardoso - Consolidada é outra coisa. 

O SR. HUGO RAMOS- V. Ex• está confundido alhos com bugalhos, 
se me permite. Se V. Ex• for ao art. 10 da Constitutição, que declara no inCiso 
V, que: "O não pagamento de dívida fundada resulta na intervenção", V. Ex'" 
vai verificar que a palavra "fundada", a palavra "consolidada" e a palavra 
uinscrita", tecnicamente significam a mesma ·coiSa. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Delculpe, mas eu divirjo de V. Ex'" 

O SR. HUGO RAMOS- Pode divergir de mim, mas vou dizer a V. Ex• 
que um dos maiores tratadistas de todos os tempos do País, declara o seguin
te: .. A dívida pública consolidada, ou fundada, ou inscrita, é a mesma Coisa." 

O Sr.- Dirceu Ctirdoso - A mesma coisa? 

O SR. HUGO RAMOS - Exatamente a mesmaprisa. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Mas quem é esse autor? 

O SR~ HUGO RAMOS- Se V. Ex• me pefmite, eu não vou ler aqui ... 

O Sr. Dirceu Cardoso- Quero saber o autor, porque acho que o autor 
estâ aqu-i fãlando no Senado: é V. Ex• 

O SR. HUGO RAMOS- Não, eu apenas não quis dizer a V. Ex•, ... 

O Sr. Dirceu Cardoso- Desculpe-me, reconheço muito a autoridade de 
V. Ex'" com_o constitucionalis_ta, como jurista, que prestou serviços relevantes 
à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e à este Senado na CoO:iíssão de 
Constituição e Justiça, mas esta citação, pelo que estou vendo, é de V. Ex'" e 
não de outro autor. 

O SR. HUGO RAMOS - Eu realmente deixei que V. Ex• se alongasse 
um pouco, para escorregar precisamente nessa suposição, porque o autor, 
meu caro Senador, é o Sr. Alberto Deodato, autor do livro clássico de Fi
nanças do Brasil; não há autor- e peço aos Srs. Senadores que me contestem 
-como Alberto Deodato, que é a figura maís expressiva, ao lado de Aliomar 
Baleeiro ... 

O Si. Dirceu Cardoso - Aliomar Baleeiro é muitõ- maior do que ele. 

O SR~ HUGO RAMOS- Então V. Ex• vai encontrar no livro de Alio-
mar Baleeiro, precisamente, a citação de Albérto Deodato. 

Vê V. Ex'" que eu sei provocar um debate parlamentar. 

O Sr. Dirceu Cardoso- V. Ex• é um velho parlamentar. 

O SR. HUGO RAMOS- Se V. Ex~ -considera o grande Ministro Alio
mar Baleeiro, o grande professor Aliomar Baleeiro e uma das maíores figuras 

das finanças do Brasil, V. Ex• vai encontrar precisamente no livro de Aliomar 
Baleeiro, que está ~a d~ima ter~E:~ra edição, __ a~i~ação de Alberto Deodato. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Estou aprazado com V. Ex• e, na próxima sema
na, vamos trazer aqui a plenário a citação e a definição do termo udívida con
solidada". 

O SR. HUGO RAMOS- V. Ex• hoje, que me deu a honra e prazer de 
estar na minha residência, ... 

O Sr__ Dirceu Cardoso- Filei o almoço na sua casa, e estou divergindo 
de V. Ex~', desculpe-me. 

. O SR. HUGO RAMOS- Se V. Ex• verificar em minha biblioteca, lã 
vai encontrar o livro de Aliomar Bélieeiro, meu mestre c meu professor. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Encontrei na sua biblioteca 132 volumes. que eu 
não conhecia: a obra desse nosso inolvidável nume tutelar da República, que 
é Rui Barbosa. Talvez eu tenha chegado só ao 269 volume; V. Ex'" já leu 132; 
então, deve estar muito mais à frente. 

OSR. HUGO RAMOS-~ Na Assembléia Constituinte do meu Estado, 
o Presidente da grande Comissão C.onstituçional, foi o Profe$sor Themísto
cles Cavalcanti; eu fui o Vice-Presidente e o Relator foi o Ministro Aliomar 
Baleeiro. Ambos foram ao Supremo Tribunal Federal, onde deixaram pági
nas inesquecíveis de s~ber, de cultura e de honradez, e eu voltei apenas ao 
meu modesto escritório de advoc:ac_ia. Tylas ~r~ndi com eles durante largo 
tempo e largo convívio, e Aliomar Baleeiro, ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O orador ainda tem dois minu· 
tos, nobre Senador Jutahy Magalhães. Estou ouvindo o apelo de V. Ex'" e já o 
ouvi de vários Srs. senadores, mas o meu dever é cumprir o Regimento, e este 
estabelece 30 minutos para a discussão çlo projeto, de modo que o nobre Se
nador ainda tem um minuto e meio. 

O SR. HUGO RAMOS- Agradeço a V. Ex• a lhaneza do trato, a for
ma com que pretende -cumprir o R.egimé.nto ln terno da Casa e peço a V. Ex• 
que consulte 0- Regin16nto -se, na qualidade de Líder, a qualquir -inSta-n-te,-eU
tenha o direito, como tal, a usar da palavra? 

O SR. PRESIDENTE (P~~~os Pói!õj..2..ov:o&;]á discutiu e usou 30 mi
. nutos. 

O SR. HUGO RAMOS ~ Estou usando da palavra não como Lfder, 
mas como parlamentar, como Senador, para discutir o projeto. Agora desejo 
usar da palavra como Líder de Bancada. Se V. Ex'", nos termos regimentais, 
permitir, eu continuarei com a p-alavra. 

O SR~ PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Desejo comunicar a V. Ex• que 
estamos discutindo o Projeto de Resolução n'? 273. O Líder pode falar no cur
so da sessão, sempre que lhe aprouyer, solicitando à Presidência. De modo 
que peço a V. Ex'" que encerre o seu discurso, a fim de que possamos prosse~ 
guir a discussão do- prOjeto.- - -

O Sr. Dirceu Cardoso- V. Ex~ foi destituído da Lid-erança. (Risos.) 

O SR. HUGO RAMOS- Acabo de verificar que o Regimento Interno, 
que está sendo usado pelo nobre_ Senador por Sergipe, a quem eú prezo mui
to, não terá tido o mesmo procedimento de outros Senadores que têm, na 
Presidência, defendido o prhicípí(:)de que a qualquer instante, pelo Regimen
to Interno, o Líder poderá usar da palavra como tal, para versar assunto ina~ 
diável. 

Tenho a impressão-qUe se V. Ex'" fosse maiS cordial com esse seu COIJ:lpa
nheiro do Estado do Rio de Janeiro, poderia cOnceder-me o direito de conti
nuar com a palavra para discutir e versar essa matéria. Se V. Ex• adotar o cri
tffió ·rãõ -rigido de defesa do Regimento Interno da Cas::t., vou usar do meu di
reito de discutir todos os projetas e esgotar todo o tempo que me é conferido. 

Não quero lembrar aqui a passagem de José Bonifácio, que levou 8 horas 
nesta tribuna, mas vou dizer a V. Ex• que vou usar rigorosamente, nos termos 
regimentais, o tempo que me é permitido. 

Ontem, eu ouvi o_ nobre Senador Paulo Brossard, do Rio Grande do Sul, 
usar da palavra, e confessado pelo Presidente, durante 40 minutos, quando os 
outros só a usaram durante I O minutos. 

Mas, disse S. Ex'" ainda há pouco que os notáveis têm o tempo um pouco 
dificil. 

Mas, apenas, para suavizar o debate, que não tem nenhuma alusão a ne
nhum companheiro, a nenhum colega, eu desejaria também receber as mes~ 
mas honrarias que o_s outros colegas têm recebido. 

Mas, Sr. Presidente, vou continuar a discutir esta matéria. Eu considero 
que o Senado Federal não tem competência para discutir projetas referentes a 
empréstimos internos_. Tem poderes. para projetos referentes a empréstímos 
externos, porque está em jõgo _a soberania da Nação. Mas, em termos inter
nos, não devemos feY Cõmp-etenctã ·pa-ra- discutir o assunto, que é exclusiva~ 

• 
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mente entre a unidade federativa ou unidade municipal com referência ao seu 
credor. Se houver um credor que queira emprestar, assumindo ou não o risco 
desse empréstimo, ele o fará e não há n-inguém que possa impedir o contrato 
se o município ou se o Estado cumprir rigorosamente com as suas obrigações, 
de maneira que não há, Sr. Presidente, como discutir a matéria: 

Eu vou além, Sr. Presidente, se me permite, encerrando este debate, para 
dizer a V. Ex~ que _os empréstimos-nem sempre devem vir ao conhecimento do 
Senado, ainda que internos. 

Se V. Ex• me permite, para concluir, se um Estad_o ou um município, ten
do os quantitativos globais já anteriormente fixados, e venha a pagar 40% 
desse quantitativo passa a ter direíto, pelo vazio aí decorrente, de fazer novos 
empréstimos sem a anuência do Senado, porque os quantitativás globais jã 
foram anteriormente fix-ados. 

Mas, vou voltar, Sr. Presidente, à trlbuna para mostrar; com documen
tos que tenho em mãos, que o Banco Central considera o Senado da Repúbli
ca mero auxiliar dos seus tecnocratas, que não querem acabar com esta políti
ca de enfeixar em suas mãos todas as finanças, toda a política económica do 
País. Se V. Ext- verificar que o- que eles pretendem é a existência de um estado 
unitário descentralizado para continuar a impor à Nação o que eles preten
dem, então, Sr. Presidente, efetivamente, o Senado está abdicando da sua 
grande projeção de Câmara Alta do País. (Multo bem.') 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO- SR. HUGO RAMOS 
NA SESSÃO DE 6-5-82 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. HUGO RAMOS (Pronuncia o seguinte discurso. Como Líder.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Inadiável pelo calor dos debates, pela angústia verificada nesses emprés
timos; parece-me que é absolutamente inadiável. Ê um Conceito, aliás, de to
dos os nossos companheiros aqui, de que os municípios não podem esPerar 
mais, e eu estou inteiramente de acordo com os municípios e os Estados. 

É incrível que se queira dar ao Senado Federal, à Câmara alta do Con
gresso Nacional, a autoridade ímpar de decidir sobre o calçamento de uma 
rua do mais longínquo subúrbio dos municípios inexpresSiVos-do conjunto fe
derativo. Por vezes, e quantas vezes, o Senado permanece estagnado em suas 
atribuições importantes, Jã que a pauta odos seus tiab3.Ili0s se encOntr-a presa à 
luta insignificante das obras de arte de um jardim ou à const(ução de uma pe
quena escola, ou ainda de um ginásio esportivo, enquanto mais de mil proje
tas dos mais variados matizes aguardam pacientemente a vez, que não chega, 
tal a pletora da pauta dos trabalhos plenãrios, em razão dos empréstimos in
ternos. 

Fico a pensar no mesmo art. 42 da ConstituiÇãO Federal; inciso I, que dã 
competência ao Senado Federal para julgar o Presidente da República nos 
crimes de responsabilidade, acaso cometidos; fico a pensar na responsabilida
de do Senado quando, por cláusula constitucional expressa, tem o dever de 
julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e, no dia imediato, por 
contínuas e intermináveis sessões, se prende a decidir o empréstimo neces
sário á cóifstru-ção de uma praça de esportes num distante município de uma 
unidade federativa. Fico a :Pensar da nossa responsabilidade quando temos o 
dever constitucion-al de aprovar a indicação de um Ministro para o Supremo 
Tribunal Federal, penso nas suas atribuições, pensO ilO deSliTIO ã-tOrmentado 
de sua consciência quando, diante dos autos, procura a luz da verdade jurídi
ca que resguarde o direito das partes, mas também, como julgador, o seu con
ceito e a sua honorabilidades; penso nas palavras de Pietro Calamandrei ao 
dizer: 

"Quando te encontro em meu caminho~ me inclino diante de ti 
com reverência, há em mfnha saudação um doce reconhecimento 
fraterno. Eu sei que de tudo que me ê mais caro é saber que tu és 
guarda e fiador; em ti saúdo a paz de meu lugar, minha honra e mi
nha liberdade" (Elogio dos Juízes, pâgina 13). 

Referia-se Calamandrei à figura expressiva de um grande mestre do Di
reito, um juiz na sua teria. 

"O juiz é o direito_fe:ito homem", disse-o, ainda. 

E é por isso, Sr. Presidente, que me prendo às regras do Direito que 
aprendi na minha escola e continuo aqui a aprender na lição dos mais doutos 
na Comiss-ão-de Constitu-ição e Justiça a que tenho, ou melhor, tinha a honra 
de pertencer quando me desliguei do Partido Democrático Social para ingres
sar no Partido Trabalhista Brasileiro, com a úníca finalidade de ajudar uma 
das mais extraordinárias figuras _E_o cenãrio político brasileiro, que é a Sr• 
Sandra Cavalcanti, a ganhar o GOverno do meu Estado. E vai ganhar, inde
pendente de todos esses casuísmos que são trazidos aqui, no bojo de dete-rmi
nadas e apressadas mensagens governamentais. Nós vamos gariha-r a eleiçào 
no Estado do Rio de Janeiro. Sandra Cavalcanti vai go-vernar-o iloss_o Estado. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Como Líder do PTB, V. Ex• vai voltar à Comis
são de Constituição e Justiça. 

O SR. HUGO RAMOS- E por isso; Sr.- Presidente, essas mensagens 
que pedem cerca de 20 milhões de dólares para um Estado em que o próprío 
Secretãrio de Finanças declara que não tem ·condições para solver seus pró
prios compromissos, onde cerca de 27-bilhões de cruzeiros se encontram en
costados na Caixa do Tesouro sem recursos para financiar. 

Vou, Sr. Presidente, partir para uma luta política e quando parto para a 
luta política, é do meu temperamento, vou às últimas conseqüências na defesa 
dos meus direitos, na defesa dos direitos do meu Partido, que aqui se encon
tra representado apenas por mim. Mas dentro em pouco se há de ver que essa 
Bancada vai crescer com figuras exponencíaiS desta Casa para resguardar, no 
meu Estado, a vitória: de uma extraordinária ITlulher que se chama Sandra 
Cavalcanti. 

Sr. Presidente, com relação a este projeto do Rio Grã.nde do Sul, uin pro
jeto de dívida interna de dois bilhões e tantos de cruzeiros, devo dizer a V. Ex• 
que, por espírito público, atendi a uma convocaçãO do Sr. Governador doEs
tado, Amaral de Souza, que não teve a delicadeza de respeitar um Senador da 
República, e em termos candentes, que não são usuais na boca de um Gover
nador de Estado, pretendeu usar do seu pseudopoder para intimidar o Sena
dor Hugo Ramos. Levou de troco _a resposta que merecia. Ele e outros quan
tos queiram procede-r da- mesma maneira. 

Aqui já foram feitos Vª_rios últe-ndi_Ip_en~Os polfticos com referência ao 
Jneu Estado, para riegóciar empréstimos. de- outf-os Estados, do interesse da 
Maioria. E agora se coloca o Estado do Rio de Janeiro no bojo desses enten
dimentos políticos, porque perterice ao _Partido que é o_ maior Partido da 
Oposição, o PMDB. EntãO, coloca-se o Rio de Janeiro apenas como ísca para 
fazer outros entendimentos referentes aos empréstimos de diversos Estados. 

Não é urna denúncia, Sr. Presidente, é apenas um fato conhecido do Ple
nário do Senado da República, que já vem de longe; hã muito tempo que ve
nho, em surdina, reclamando desse procedimento, esse procedimento de um 
Partido o qual, sendo eu da Oposição, lamento profundamente que promova 
entendimentos dessa natureza. Mas o que: ele quer é acobertar-se de um Go
Verno que realmente mostre que o PMDB não tem condições para góvernar 
outros Estados do Brasil, e não tem c_o_ndições porque o único Estado que ele 
governa é a fonte, é o principal vazã.douro de toda a corrupção política que 
existe no Brasil. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Não apoiado! . 

O SR. HUGO RAMOS- Quanto ao "não- apoiado" do nobre Senador 
Dirceu Cardoso, querendo defender a legenda do seu Partido, no que faz 
muito bem e é do seu dever, não sei até quando S. Ex• permanecerá nesta 
frente política, que não é um Partido pOrque; declarado pelos seus próprios 
componentes, nele figuram políticos de vários matizes no seu corpo inclusive 
comunistas o que é perfeitamente respeitável, entre eles o Sr. Hércules Cor
reia, por exemplo, que foi meu companheiro na Assembléia Legislativa do 
meu Estado, que nunca negou, e honra lhe seja feita por isso, ser comunista. 
Tal como acontece com o grande Arquiteto Oscar Niemeyer, que se declara 
comunista, assim como outros que fazem parte da sua chapa, nesta colméia 
indescritível de elementos que não têm -a menor afinidade ideológica é:: o Parti
do nada mais significa do que a aglorner~ção daqueles que têm uma afinidade 
ideológica em busca do poder. 

Por conseqüência, Sr. Presidente, nós vamos enfrentar, neste Plenário, 
não apenas o PMDB, que governa e mal o meu Estado, mas vamos enfrentar 
também o Partido do Governo, que agora se dão magnificamente bem; con
eguem fazer entendimentos intramuros, para depois, pela televisão,_ pelo râ
Jio, pela tribuna, se condenarem e se maldizerem uns aos outros, mas, em 

verdade, fazendo entendimentos que deveriam ser feitos à luz do sol. 

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

O SR. HUGO RAMOS - Com todo prazer, imenso prazer, porque 
cada vez que r~ebo C? aparte çie qu~lq!ler adversªrio político, rece_b<?-O com 
iJ;ll.~nso pri~er, P.9-fqu_e_gosio do debate parlamentar. 

O Sr. José Llns- Nobre Líder Hugo Ramos, quero esclarecer a minha 
posição com relação à atribuição do Senado de apreciar pedidos específicos 
de empréstimo. No meu ent_ender, (.!,_Constituição não atribui ao Senado a 
apreciaç-ão dessas matérias. 

O SR. HUGO RAMOS- Para mim, é uma satisfação imensa verificar 
que V. Ex• reconhece as boas razões do meu entendimento jurídico. 

O Sr. José Lins- Esse entendimento, aliás, jâ vinha sendo adotado por 
outros membros do nOsso Partido, mesmo na época effi que V. Ex~ estava co
nosCo. V. Ex~ foi um dos primeiros a levantar essa questão, e o fez com muita 
propriedade. A Resolução n9 62, a primeira aprovada com relação a essa ma-
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téria, foi depois complementada pela 93. E pelo que eu sei, não foi o Executi
vo que propôs a inclusão na Resolução n9 93, dessa atribuição ao Senado com 
relação a essa matéria. Isso decorreu de uma emenda feita à proposição do 
Executivo, aqui, no Senado. 

O SR. HUGO RAMOS ~~se V. Ex• me permite o diãlogo ... 

O Sr. José Lins- V. Ex• tem todo o direito, o discurso é- de V. Ex• 

O SR. HUGO RAMOS- Eu gostaria de fazer a V. Ex• também a se-
guinte pergunta, que também já fiz ao nobre Senador Dirceu Cardoso. Se o 
Estado de V. Ex•, extrapolando os limites globais fixados no art. 42, inciso 
VI, fizesset com uma grande instituição bancária, um financiamento, mas 
hOnrasse religioSamente seu córilp-rorilissO, qual a lesão jurídica ou adminis
trativa que existiria -no fato·r 

O Sr. José Lins- Pelo raciocínio de V. Ex•, não haveria jamais necessi
dade de qualquer censor para os atos do Estado ou do município. 

O SR. HUGO RAMOS- É claro. Quando os municípios ou o Estado 
não pode cumprir seus 'compromissos das dívidas fundadas por mais de dois 
ano_s, na forma do art. 10, inciso V, sabe V. Ex• que se dá a intervenção, 

O Sr. José Lins- Nesse caso, teríamos uma inter-venção __ do Executivo, e 
eu me refiro à posiçãO do Legislativo. De qualquer modo <1: no_s_sa pos_ição, 
pelo menos a minha pessoal, é de que não cabe ao Senado apreciar os proje
tes específicos de pedidos de empréstimos internos. 

Não sou um constitucionalista - mas neste caso talvez V. Ex• pudesse 
dispensar-se da apreciação ·das matérias referentes aos projetas de emprésti
mos internos, fixando-se apenas na tese de que ao Senado não compete 
analisá-los. 

O SR. HUGO RAMOS -Perfeitamente. 

O Sr. José Lins- Entretanto, V. Ex'- quando analisa o problema do Rio 
de Janeiro, realmente, o encara sob outra ófíca~ pois -se trata aí de um projeto 
de empréstimo externo. 

O SR. HUGO RAMOS- Quero dizer a V. Ex• que eu apresentei uma 
em;_nda que já contêm a assiilat_y.ra da maíorià do Senado, e da_ maioria da 
Câmara Federal, ou seja, nós já conquistamos as assinaturas necessárias ao 
debate desta emenda constitucional que aqui eStá e que de<:lara o segufnte: 

"Compete: 
Aprovar, por proposta do Presidente da República, o aval da 

União sobre empréstimos internos oriundos dos Estados e Municí
pios, respeitados os limites globais de suas dívidas consolidadas e 
inscritãs, fixadas pelas respectivas Assembléias Legislativas e Câma
ras Municipais." 

O que eu tenho por objeto, Sr. Senador José Lins, é fortalecer a Fede
ração Brasileira, fortalecer as Assembléias Legislativas e Câmaras Munici
pais. Não sei qual é a composição, em todo o Brasil, do meu Partido; não fiz 
cálculo nenhum sobre isso, apenas estou defendendo um_ sistema, que é o que 
se inscreve no pórtico da nossa Constituição: "O Brasil é uma República Fe
derativa ... ". 

o- Sr~ José Lins - Exatamente. 

O SR. HUGO RAMOS- Aqui mesmo- permita-me V. Ex•- tenho 
ouvido inúmeras vezes, e ali está um dos ilustres representantes do Partido 
Democráfico Social, representante pelo Piauí que fez um magnffico discurso 
aqui nesta Casa a respeito do problema municipalista. Por igual modo o ilus
tre Senador Lomanto Júnior. Tenho ouvido inúmeros discursos da Maioria, 
defendendo a tese do municipalismo no Brasil. Mas, aqui, se faz uma confu
são entre Partido do Governo e Partido no Governo. É uma confusão de or
dem jurídica, constitucional, porque isso só existe no regime parlamentar e 
não no presidencial. 

O Sr. Dirceu Cardoso - V_. Ex• me permite um ã.parte? 

O SR. HUGO RAMOS- Mas quero dizer a V. Ex• que lamento a falta 
de coragem do Partido de V. Ex• em divergir do Governo. O -que ainda não 
assisti aqui foi a coragem de tornar realidade os pronunciamentos que são fei
tos ... 

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

O SR. HUGO RAMOS- ... para levar ao Diârio Oficial e mandar para 
seus Estados e Municípios a defesa de determinadas teses, mas que não se efe
tivam no plenário do Senado. 

O Sr. Dirceu Cardoso - V. Ex• permite? 

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex•? 

O SR. HUGO RAMOS - Pois não. 

O Sr. José Lins - V. Ex~ certamente não é contra o diálogo ... 

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Hugo Ramos eu havia pedido o 
aparte anteriormente, mas em todo o caso.,. 

O SR. HUGO RAMOS- Senador José Lins, se V. Ex• me permite vou 
dar o aparte ao nobre Senador Dirceu Cardoso que já o havia solicitado ante
riormente. 

O Sr. José Lins- Mas, V. Ex• que já me havia concedido o aparte não 
me deixou concluí-lo 

O SR. HUGO RAMOS - Mas vou deixar V. Ex• conc\uír à vontade, 
porque ... 

O Sr. José Lins - Agradeço a V. Ex• 

O SR. HUGO RAMOS - ... como disse a V. Ex•, gosto do debate, 
sobretudo pela fidalguia com que V. Ex• o faz. 

O Sr. José Lins- V. Ex'- me interrompeu. Não me deixou continuar. 

O SR. HUGO RAMOS- Se V. Ex• me permite, vou dar aqui o aparte 
ao meu nobre colega Dirceu Cardoso ... 

O Sr. José Líns- V. Ex• não me deixou concluir o primeiro aparte. 

O SR~ HUGO RAMOS- V. Ex• falando por último deixará ressoar 
nos meus ouvidos a beleza do seu aparte. 

Vou dar o aparte ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, ilustre Senador, ouvi aqui uma 
declaração: •• ... que não sou constitucionalista, nem jurista ... " Mas não sou 
engenheiro, _sou advogado e aprendi no bê-a-bá da Faculdade de Direito o 
que V. Ex• aprendeu também e o que todos aqueles que se forma"ram em Di
reito aprenderam uma afirmação que é inconteste, que disputa qualquer con
trovérsia porque é dominadora no Direito Brasileiro: é a hierarquia das leis. 
Há uma Lei Maior que, desde 1215 ... , 

O SR. HUGO RAMOS - João Sem Terra. 

O Sr, Dirceu Cardoso - João Sem Terra, na Planície de Runnimede, 
junto a Oxford, assinou com os barões jngleses, revoltados contra o_ arbítrio 
do Presidente. Chama-se Carta Magna. 

O SR. HUGO RAMOS - Que não se confunde com Constituição. 

O Sr, Di!_ceu__ Cardoso- Aqui, Sr. Presidente, eu ouvi hã pouco que os 
Regulamentos 63, 92, 44, I 50 etc, não limitou ainda esse negócio de emprésti
mo. Sr. Presidente, isso é uma coisa tão violenta como acabar com o Congres
so. A primeira lei dominadora chama-se: Constituição Federal. Depois, vêm 
as outras. No último lugar vem o Regimento, esse ••regimentinho", esse ''re
gulamentinho" 63, 92 etc._ Esse farrapo de papel que querem passar acima da 
Constituição. Enquanto houver esse Dispositivo nQ 42, § 69, não pode deixar 
de ser apre<:iado_. Agora, o que eu não queria ouvir, também, era o Líder do 
Governo, dizer: ele não devia mandar para aqui. Mas quem mandou? O Che
fe da Casa Civil. Chamou-o de incompetente. Mandou o Senhor Presidente 
da República. Também__chamou-o 4_e incompetente. Por que o Senhor Presi
dente mandou para cã? Aqui está escrito, João Figueiredo. Não sei se é esse. 
João Figueiredo assinou em novembro de 1981, logo não está aqui há muitos 
anos. Por que assinou, também, o Sr. Ministro da Fazenda, o Sr .. Ernane Gal
vêas? Também é outro incompetente, porque ln andou para aqui, deveria 
mandar para a Câmara Municipai"lá do Rio Grande do Sul. Por que o Presi
dente do Banco Ceittral do Brasil_também assinou? Outro incompetente. Sr. 
Presidente, alguns até são burros, porque mandaram para cá; porque manda
ram para o Senado da República, onde esses ilustres homens que são os V ice
Líderes do Governo dizem não; não poderiam mandar para cã, deviam apre
ciar lá fora. O Presidente, o Chefe da Casa Civil, o Ministro da Fazenda e,o 
Presidente do Banco Central que apreciaram isso aqui. QUer dizer, ou são in
competentes ou como diz o outro, são burros, porque mandaram para cá. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Quero ínterromper o aparteante 
para lembrar ao nobre Líder que o seu tempo jâ se esgotou. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Quem está defendendo o Senhor Presidente da 
República, o Chefe da Casa Civil, o Ministro da Fazenda, o Ministro da Jus
tiça, e o Presidente do Banco do Brasil, sou eu? Não, eles agiram por força do 
art. 42, § 69, da Constituição. Toda mudança na dívida consolidada tem que 
vir a uma Casa que tem essas réguas verticais, essa cúpula dourada, 66 ho
mens que se sentam aqui e que se chamam Senadores. Esta Casa se chama Se
nado Federal. Mandaram para cá. Um deles até foi membro eminente do Su
premo Tribunal Federal, não foi Óa Câmara de Santo Antônio do Choca 
Urubu, não. Foi membro eminente do Supremo Tribunal Federal. 
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Sr. Presidente, então eu defendo. Eu, oposicionista, é que estou defen
dendo. O pessoal.do Governo disse que não, eles são íncompetentes manda
ram para cã e não deviam mandar. Então eu defendo. Têm razão, Senhor 
Presidente da República, João Figueiredo; tem razão Sr. Ministro da Fazen
da, Emane Galvêas; tem razão Sr. Carlos Langoni, Presidente do Banco Cen
tral. Tem razão, fundadas razões, razões constituCionais porqtie um "regula
mentinho," um farra pinho de papel que passa aqui dentro não pode se sobre
pôr, em parte alguma deste País, à ConstifU.íçãõ que ·é a dominadora. Um 
princípio da hierarquia que nós aprendemos no bê-a-bá do curso jurídico. Foi 
o que aprendi na minha faculdade. Talvez existam outras faculdades neste 
País, por aí, ensinando que o regulamento sobrepaira à Constítirição. Se é as
sim, nãO está aqui quem falou. 

O Sr. José Lins- Senador Hugo Ramos, eu realmente não compreendo 
cOmo se procura, sem motivo algum, ferir, ao mesmO tempO; ó Presidente da 
República, os Ministros de Estado, a Liderança do Gõvetho e os colegas. 
Não há, nobre Senador, ... 

O SR. HUGO RAMOS- V. Ex• não estã se dirigindo a mim1 

O Sr. José Lins- Não! É que foi V. Ext- quem me concedeu o aparte. 

O SR. HUGO RAMOS- Não, porque, de minha parte, V. Ex• não ou-
virá ofensa alguma. Eu uso da linguagem parlamentar. V. Ex• pode admitir 
que eu seja_ veemente, mas não violento na linguagem. 

O Sr. José Lins- Estou de acordo com V. Ex.• V. Ext- tem razão. ê esse 
tipo de atitude que devemos ter aqui, o tipo de atitude que V. Ex• adota. Mas, 
não são todos que fazem como V. Ex• Acabei de ouvir o Senador Dirceu Car
doso chamar de incompetentes e de burros ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Não fui eu quem chamou. 

O Sr. José Lins- ... ao Presidente da República, aos Ministros de Esta~ 
dos quando S. Ex• sabe ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Repito que não fui eu quem chainou. 

O Sr. José Lins- Aí é que está a iri.coriseqíiência que·nem se-esconde em 
aparências. Isso eu não posso admitir, Senador Hugo Ramos. Se O Senador 
Dirceu Cardoso quiser ler a exposição de motivos dos Ministros que encami-
nham o pedido ao Presidente da República, verá que ela cita a Resolução n'? 
93. 

O SR. HUGO RAMOS- Se V. Ex• me permite, com relação ã Reso
lução n9 93, tenho aqui em meu poder, no Dián"o Oficial, uma declaração de 
um alto funcionãrio do Banco Central, que declara o seguinte: 

HA idéia seria para efeito de segurança nossa, do Banco Central, e de V. 
Ex•s" -sempre colocando o Banco Central à frente do Senado da República 
- .. na avaliação de cada processo". 

.. Agora, enquanto não for alterada a Resolução n'? 93, não podemos veM 
tar"- está declarado aqui do Banco Central- .. Não podemos vetar"- ex
pressão de um alto funcionário do Banco Central. 

O Sr. José Lins- V. Ex• tem inteira razão. Mas o que eu quero dizer a 
V. Ex'", nobre Senador, é que o Executivo não propôs a Resolução n9 93, nos 
termos em que foi aprovada. Ela foi modificida aqui no Senado, para intro
duzir a exigência de que esses projetes fossem apreciidos aqui, quando, na 
realidade, a Constituição manda que apenas os limites de endividamento- e 
V. Ex• tem toda razão. 

O Sr. Dirceu Cardoso - É a Constituição que diz isso~ 

O Sr. José Lins- Por isso, eu quero deixar o meu protesto contra o que 
diz o Senador Dirceu Cardoso. Mas, eu queria dizer, também, a V. Ex•, nobre 
Senador Hugo Ramos, que V. Ex• nos merece todo.o respeito, tod_o o acata
mento, como colega, e, agora, como Líder do seu partido aqui dentro. E que 
todas as negociações que etl"espero que V. Ex• aceite, como forma de diálogo, 
para o nosso entendimento e que espero, também, que V. Ex• as prestigie, iii..: 
clusive, nos termos dos acordos que fizermos, dos quais V. Ex• participará em 
igualdade de condições com todos os outros partidos, .. 

O SR. HUGO RAMOS- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. José Lins - .. ~ espero que V. Ex• possa, conosco, dar curso a esses 
entendimentos e enquanto a Resolução n9 93 estiver e-fifvigor, possamos tra
balhar na base desses entendimentos. Mas estou também com V. Ex• de que, 
não somente a Resolução n9 93. deverá ser revista, mas até mesmo o Regimen
to Interno, para permitir que a Maioria desta Casa possa se pronunciar, no 
momento oportuno~ através do voto democrático no Senado Federal. 

O SR. HUGO-RAMOS- Agradeço o aparte do nobre colega e apenas 
quero declarar a V. Ex• que honrarei todos __ os compromissos que assumir, 
como sempre tenho feito. Nunca faltei a nenhum compromisso na minha vida 
pública. 

O Sr. José Lins - Não foi minha intenção e V. Ex• sabe. 

O SR. HUGO RAMOS- Apenas, quero ressalvar a V. Ex• que sou um 
homem de convicções p"essoais, para declarar apenas um episódio muito rápíM 
do da minha vida. Digo a V. Ext- que, em 1953, candidato à Presidência da 
Assembléia Legislativa do meu Estado, quando houve,_ com o meu adver
sário, um empate. Fui chamado à parte, para negociar, com três votos do 
Partido Comunista que me dariam maioria e no eritanto, eu preferi perder a 
Presidência. 

De maneira que sou um homem de convicções pessoais. 

O Sr. José Lins -:- Convicções que eu respeito. 

O SR. HUGO RAMOS~ E eu respeito, inclusive, os comUnistas, por
q_uç acho que eles têm o direito de ter as suas convicções pessoais. Sou um ho
mem liberal. Acontece, apenas, que vou combatê-los até o fim, vou combatê
los com a lei, vou combatê-los com a Constituição. 

Agora~_ o que n~o posso aceitar é o Partido do Governo sustentar inúme
ras teses e, até hoje, não tornar essas teses vitoriosas, jâ ·que tem a maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Rogo ao nobre Líder Hugo Ra
mos não ·permitir mais ápãrtes; "porque seu tempo jâ se esgotou e já ultrapassa 
10 minutos da sua fala comà Líder do PTB. 

O SR. HUGO RAMOS- TerniíD.areí o meu discurso, declarando a"pe
nas a V. Ex• que estarei nesta Tribuna para defender a legenda do meu Parti~ 
do, para defender o programa e, sobretudo, também, cori.vém acentuar, nesta 
çampanha política, que iniciamos pelo Rio de Janeiro, a vitória da extraordi
nária inulher que é Sandra Cavalcante. 

Nós já temos, no Senado da República, duas extraordinárias senhoras 
que nos honram com a sua presença e com a colaboração efetivá das suas inM 
teligências, das suas culturas e também do seu espírito público. 

Mas, quero declarar a V. Ex• que vamos escrever uma página na história 
do Rio de Tanelro, de tal forma, que vainos dÚrotar o PMDB, vãinOs derro
tar o Partido do Governo, lá, e também vamos derrotar o PDS, o Partido do 
Senhor Presidente da República, no Estado do Rio de Janeiro. Vai ser uma 
grande bandeira e ·espero receber·os cumprimentos dos meus colegas no ins
fáftie da Vitória que se aproxima. (Mu[to bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO 
NA SESSÃO DE l/-5-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

Persistem o temor e as apreensões com ·a perspectiva de uma nova con
flagração mundial, que teria, no Atlântico Sul, o seu estopim. Todo o orbe es
tá com as atenções voltadas para a luta :irmada, que se desenrola nas Mal vi
nas, cuja posse é disputada por ingleses e argentinos. 

A verdade é que, Sr. Presidente e Srs. senadores, desde o ano de 1833, 
vem tomando corpo o desententimento enire a Argentina e a Inglaterra, que 
defendem, cada uma para si, a soberania daquela pequena regíão montanho
sa encravada na parte mais meridional do Atlântico. É certo que as desinteli
gências entre bretões e portenhos têm passado por período de hibernação, 
mas sabemos que aqui e ali, despertados por contingenciamentos políticos, 
que passavam desapercebidos, agora atingem o seu clímax. O argentino, com 
o seu temperamento iberoMamericano ê impreVisível na defesa dos seus direi
tos, principalmente quando em jogo a união em torno dos bens nacionais. 
Para ele, as Malvinas é. um patrimônio da Argentina. Enfrentando uma des
continuídade de Governos, isto, no entanto, em nada arrefeceu-lhe o ânimo 
de lutar pela unidade do território Pãtrio. A braços, como agora está, com 
uma sitUação difícil para a sua economia, a Argentina, não sei se dentro dos 
seus planos de nação independente, pas-sou de um instante para outro à con
dição de nação beligerante, envolvida que está em uma guerra que, se não foi 
declarada, já ocasionou confrontos em terra, mar e ar. 

Sente-se uma consternação geral pelas perdas humanas advindas das lu
tas entre ingleses e argentinos, coisa que poderia ter s1do evitada se, no curso 
dos 149 anos que medeiam entre 1833 a 1982 os países amigos· das partes em 
litígio e, mais recentemente a ONU e a OEA, houvessem despertado para 
uma intermediação dentro do Direito Internacional," visando levar a Argenti
na e a Inglaterra a um entendimento honroso, afastando assim o perigo de 
mais cedo ou mais tarde eclodir o confronto armado entre as duas nações. 

O Sr. Gilvan Rocha- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador. 

O SR. ALMIR PINTO - Pois não, com prazer. 

O Sr. Gllvan ROcha- V. Ex• faz muito bem em trazer novamente à co
lação do Senado Federal a guerra das Malvinas, que começou como uma 
brincadeira de fim de semana e termina criando u.m.clima de profunda angús-
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tia em todo o mundo. t justamente por isso, nobre Senador, que eu acho, 
pessoalmente, da maior inconveniêric_ia ã Vlagem do Presidente Figueiredo 
aos Estados Unidos da América. Acho que Sua Excelência, representante 
maior do País de maior expressão do Hemisfério Sul, deveria esperar que as 
coisas esclarecessem, para que não pareça a viagem ele Sua Excelência, que foi 
aprovada por esta Casa- e acho eu que todas as viagens do Presidente da 
República terão que ser aprovadas por esta Casa, inclusive pela Oposição, 
porque Sua Excelência deve ter, como Supremo Magistrado deste País, o sen
so de saber quando é conveniente ou não a sua presença no exterior - por 
isso mesmo, volto a dizer, pessoalmente, acho que é da maior inconveniência 
a presença do Pr:esidente João Figueiredo, naquele País. O que é_ que o nossq · 
Presidente vai dizer ao Presidente dos Estados Un~dos? _Que reproVa ~que os 
Estados Unidos, declarada mente, estão contra a Argentína? Que àfJóià Que os 
Estados Unidos estejam a favor da Inglaterra? É uma situação absolutamente 
constrangedora do nosso Presidente, que vai cumprir, SegundO a imprensa
diz, apenas uma visitã."protocolar'âe duas horas. Serão duas horas de conver
sa com o Presidente dos Estados Unidos, que significa a ida de 180 pessoas 
num avião fretado, da VARIO. E quem vai acompanhar a presença:-do Presi
dente Figueiredo, nos Estados Unidos? O inefável Delfim Netto, dizendo que 
vai captar recursos_ externos- que é o apelido que se dá ao nosso popularíssi
mo "papagaio"- é se curvar e discutir sobre o problema terrível do açúcar 
do _n_osso __ Pa_ís, pedindo esmolas, pedir que se levantem barreiras alfande~ 
gãrías? É profundamente constrangedor, Ex•, que, numa hora de decisão da 
AmériCa Latina, o Presidente da República se meta num avião com 120 pes
soas para pedir "papagaio", pedir favores sobre _o açúcar e ficar numa si~ 
tuação absolutamente dúbia sobre a posição dos Estados Unidos em face do 
conflito argentino: Isso significa, Ex•, que é preciso mais senso de oportuni
dade de um Governo fechado e que não ouve o seu_ povo. Porque, se o Presi
dente ouvisse o seu povo, sem nenhum embargo a nossa amizade tradicional 
com os Estados Unidos, o seu povo desaconselharia_ essa viagem~ 

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o aparte, mas tenho um pensamen
to um tanto diferente do de V. Ex• Essa viagem do Presidente <!OS Estados 
Unidos já estava marcada e planejada. Sei que poderia ser desmarcada, mas 
também sei que poderiam surgir implicações outras. TemoS que medir, pesar 
os prós e os contras. 

A ComitiVa, na verdade, como V. Ex• citou, de 120 elementos que vão 
pedir "papagaio'', acho que não seria necesSãrio, pôrqlie n·ós temos aqui bons 
papagaios e bem faladores. Por conseguinte, é uma-misSão mahreconômíca, 
ele não foi nem tratar da guerra e nem tratar da paz. 

Acredito que, se for solicitado para uma das duas coisas ... 

O Sr. Gilvan Ro_cha-Mas, me perdoe, Ex•, aí é-~'pior a emenda do que o 
soneto", se V. Ex• me permite. 

O SR. ALMIR PINTO - Deix.e~me completar o raciocínio. -se ele for 
instado a opinar sobre uma ou outra, lógico que ele opinará pela paz, pelo seu 
sentimento de humanidade e mesmo porque é filho de um País essencialmente 
pacifista, que é o Brasil. 

O Sr. Gilvan Rocha- Mas aí, Ex•, a -"emenda sai pior que o soneto", 
porque se o Presidente da Nação mais importante da América Latina sair da
qui e não for falar sobre guerra, aí piora tudo, porque, afinal de contas, o que 
vai fazer esse homem lã com 120 pessoas? O pfoblema é o seguinte: o Brasil, 
no meu entender, não tem condições, ainda, de tomar uma posição absoluta
mente coerente com a sua Histó.ria. O Brasil, vamos dizer a verdade, não to~ 
mou partido - aliás a Oposição sempre defendeu isso - mas surgiram, nes~ 
tas últimas horas, fatos nQv(ssimos. A declaração peremptória dos Estados 
Unidos de estarem ao lado da Inglaterra deveria merecer do nosso Governo 
uma ponderação, uma parada e uma prudente expectativa, se o Presidente sai 
daqui sem saber o que vai dizer aos Estados Unidos, depois q~e os Estados 
Unidos, ostensivamente, ficaram a favor da Inglaterra. A ''emenda, então, sai 
pior do que o soneto". O nosso Presidente nas duas h_O_!'ªS que_irâ passar com 
o presidente norte~americano irá falar amenidades. Daí porque, eu não estou 
com nenhum radicalismo - que é a palavra da moda - quanto à viagem de 
Sua Excelência. Estou estranhando que não houvesse uma meditação do Go
verno brasileiro para não tornar a presença do Brasil, país tão importante nos 
Estados Unjdos, uma visita apenas formal, de um pais que não se pode dar a 
este luxo. 

O SR. ALMIR PINTO -Mas V. Ex• não tenha maiores apreensões, 
po'rque o Presidente da República João Baptista de Oliveira Figueiredo está 
suficientemente assessorado por uma das melhores diplomacias, de maior res~ 
peito do mundo que é a diplomacia brasileira. Acompanha Sua Excelência 
nessa viagem o Sr. Ministro- das Relações Exteriores, Ramiro Saraiva Guer~ 
reiro, que esteve nesta Casa e, com aquela prudência, com aquela sabedoria, 

com aquela tranqüilidade deixou bem claro para nós o que, na verdade, o 
Brasil pensa do conflito, do malsinado çonflito que ameaça conflagrar o 
Atlântico Sul. 

O Sr._ Aderbal Jurema - Permite~ me V. Ex'- um aparte? (Assentimento 
do orador.) - OsW:itdo Aranha certa vez disse qtie "ca"da um de nós, cada 
homem, carregava sobre seus ombros a sua geografia''. O diálogo que se está 
travando entre; V. Ex• e o Se_nador Gilv3.n Rocha demonstra isso. V. Ex• na
quela linguagem calma, linguagem tranqUila, lembra aqueles açudes lá do 
Ceará; enqUanto o Senador Gilvan Rocha _lembra as cachoeiras de Paulo 
Afonso, falando com o entusiasmo que nós aqui jã conhecemos e resp-eita
mos, embora não concordemos com os exageros. V. Ex• está falando sobre a 
viagem do Presid_ente da Repúblíca - segundo depoimento. 

O SR. ALMIR PINTO - Não, eu não estou falando sobre a viagem. 
Estou falando sobre a eclosão de u1-11a quase guerra j~ iiüciada. 

O Sr. Aderbal Jurema - V. Ex• está falando sobre as Malvinas? 

O SR. ALMI-R PINTO- É. Sobre as Mal vi nas. Apenas, o Senador Gil
van Rocha achou que a viagem do Presidente seria inconveniente neste mo
mento, em que os Estados Unidos se declararam frq~~almente a favor da ln~ 
glaterra e contra a Arge!lti_nã. 

O Sr. Aderbal Jurema - Pernambuco, que fica eqiiidistante do Ceará e 
de Sergipe, dá o seu aparte ... 

O SR. ALMIR PINTO - É a mediação que nós queremos. 

O Sr. Aderbal Jurema - ... dizendo que, quanto à ponderação do Sena~ 
dor Gilvan Rocha de que o Presidente poderia ter adiada sua viagem, nós 
precisamos meditar um pouco. De fato, em qualquer tempo, um Presidente 
de Es~ado poderia transferir a data de sua viagem. 

O SR. ALMIR PINTO - Eu disse para ele. 

O Sr. Aderbal Jurema- Mas urna transferência, neste momento seria"inw 
terpretada de várias maneiras com muitas conclusões, muitas especulações. 

O SJLALMIR PINTO- Muitas conclusões, muitas maldades, tudo is-
so. 

O Sr. Aderbal Jurema- De maneira que S. Ex• cumprhi o seu calen
dário que era anterior ao lamentável episódio da invasão das ilhas Malvinas 
pelos argentinos. Muito bem. Era esta a apreciação que eu gostaria de fazer. 
Quanto ao problema de número de acompanhantes do Senhor Presidente da 
República, se nós olharmos para as Embaixadas, para as caravanas dos paí
ses, _os países da África por exemplo, para os países pequenos que nos visitam, 
os quais trazem 70, 80 companheiros ... 

O SR. ALMIR PINTO - Duzentos. 

O Sr. Aderbal Jurema -- ... e até mais convidados, nós precisamos verifi~ 
car que o Presidente não leva, apenas, seus assessores. Sua Excelência tam
bém convidou a representação da Indústria e do Comércio. Segundo li, não 
tive nenhuma comunicação_ di reta, parece-me que o Presidente do nosso Par
tido, Sr. Senador José_ Sarnex também foi convidado. E gostaria até que o 
Presidente tivesse convidado o Líder do Governo, o Líder da OposiçãO cori10 
tfãs ·pnscas eras! 

O Sr. Gilvan Rocha - Seria muito interessante, mas não convidou. 

O Sr. Aderbal Jurema - Sim; mas eu gostaria - é um ponto de vista 
pessoal - eu gostaria. De maneira que não discordo do número desde que 
esse número corresponda a uma qualidade na comitiva organizada. O Sr. Mi~_ 
nistro Delfim Netto, hoje pela manhã, dizia no Aeroporto, quando entrevis
tado pela Rádio Nacional que a viagem do_Presidente iria ter um caráter mais 
político do que econômico. Logo, o Senhor Presidente não vai com o objetívó 
exclusivo de tratar de assunto econômico. Se o próprio Ministro da ãrea eco
nõmica díz que a visita do Presidente terá uma caráter mais político do que 
econômico, é o Presidente~_ naturalmente, quem tinha a ídéia de fazer uma vi
sita de caráte_r mais econômico do que político, diante da situação da Améri
ca do Sul, com o episódio das Malvinas-Falklands. Diante desse episódio na~ 
turalmente é que o Presidente da maior nação da América do Sul irá tratar de 
presidente para presidente! E é isto que nós esperamos e confiamos no Presi
dente João Baptista Figueiredo. 

O Sr. Gi~~a!!_ Rocha - Permite~ me V. Ex' um aparte? 

O SR.ALMIR PINTO- Um momento,já atenderei V. Ex• Nobre Se~ 
nadar Aderbal Jurema, quando o meu estimado companheiro de Sergipe, 
com essa cultura, basta que se o diga que como V. Ex' é imortal também, ini~ 
ciou ·c:Yseu-aparte-, eu--enten-di conveniência da maior conveniêncía; mas-eu ha
via colocado oin antes da conveniência. Eu, de fato, ouvi conveniência e quase 
passei logo a confirmar a eXpressão de S. Ex• porque quem sabe como V. Ex• 
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mesmo o disse - o Presidente João Figueiredo é o primeiro iriagiS1fado da 
maior nação sul-americana e poder"ã levar o seu pensamento, aquela idéia de 
paz que tanto anima o povo brasileiro? Em conversa franca, de presidente 
para presidente, como o disse V. Ex•, falar do verdadeiro pensamento do 
Continente Sul e intermediar na paz entre esses dois povos amigos, aos quais 
tanto respeitamos e tanto queremos! A nós brasileiros não anima ver a Ingla
terra em guerra com a Argentina, e nem ver a Argentina em guerra com a In
glaterra. 

Somos todos irmãos e o maior anseio do povo brasileiro é ex.atamente a 
paz: que ela se perpetue no Continente, para a felicidade de todos os povos! 

Concedo o aparte ao nobre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilmn Rocha- Meu nobre Senador, quero pedir escusas a V. Ex• 
pela interrupção constante no seu discurso, mas acho que isso efetivarnente 
demonstra o interesse com que a Casa o estã acompanhando. É um assunto 
da mais absoluta atualidade. Vo_lto a dizer que os argumentos apresentados 
falam a meu favor. O Brasil, todos reconhecemos, é o país mais ímpóttante 
da América Latina. Numa hora em que as decisões passam por uma nova 
feição, depois da declarada assistência e adesão dos Estados Unidos à tese da 
Inglaterra, cu volto a insistir: é preciso repensar a presença do Presidente_ a 
esta altura, porque toda a América Latina estã de olho na viagem de Sua Ex
celência. E se o Brasil, pela sua importância geoeconômica no Hemisfério S,ul 
chegar lá e disser que_ nem sim, nem não, muito pelo contrário, perdeu-se a 
grande oportunidade mais uma vez da liderança do nosso Pais nos assuntOs 
da América Meridional. E eu temo, Ex•, justame_pte por aquele fato que 
apontei; pela velocidade das ações que estão acontecendo entre Inglaterra e 
Argentina. O fato se modificou, todos o sabemos, nestes últimos três dias. Se
rá muito difícil ao Senhor Presidente da República querer, primeiro, ser me
diador, porque iss_o já está no âmbito das Nações Unida~ segundo, dar uma 
opiniã"o que Seja absolutamente abalisada. Eu temo, Ex•, e inclusive ouso di
zer o que irá acontecer: o Brasil chegará aos Estados Unidos e dirá que nem 
sim, ilem não, muito pelo contrário. E mais uma vez perderã uma oportuni
dade histórica de delimitar o seu pãpel natural de liderança da América Lati-
na. 

Por isso que irisisti, era uma opinião péssóal, não partidária, não con
trária às viageils de Sua Excelência. V. Ex• se recorda_que eu disse que o Sena
do tem a obrigação de aprovar as viagens, seja para onde for, porque o juízo é 
do Poder Executivo, mas temo e reafirmo qUe O Brasil, por precipitação, per
ca preciosíssímo lugar na liderança da América Latina. Porque, V<?U dizer e 
vou cobrar; o Presidente do Brasil vai dizer ao Presidente Rea_gan~ "'Quere
mos a paz." E pronto. E vai ficar na situação de nem sim, nem não, muito 
pelo contrário, quando esta guerra vai causar uma total reversão de expectati
vas em toda a sistemática interãmericaria e mundial. 

O SR. ALMIR PINTO- Mas V. Ex• há de convir que o Brasil nunca se 
acorvadou diante das mais difíceis sítuações. Aí temos PreSehte o que foi a II 
Grande Guerra. V. Ex• diz que o Presidente do Brasil dirá: "Queremos paz." 
Está certo, ele quer a paz, desde que não seja afrontada a nossa soberania. 

Respeito, em parte, o ponto de vista de V. Ex.,. Mas o Presidente, através 
da diplomacia, do Itamarati, praticamente já disse qual a sua real e verdadei-
ra posição nesse COnflito. · 

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. Humberto Lucena - Deixando de lado a decisão política do Se
nhor Presidente da República de manter a sua: visita aos Estados Unidos, até 
porque reconheço e respeito que razões de ordem pessoal falam mais alto 
para recomendar esta sua viagem, o que quero estranhar, como fez o nobre 
Senador Gilvan Rocha, é o exagero da comitiva. Nobre Senador Almir Pinto, 
estamos num País em plena recessão, em que o Governo vem perdendo a ba
talha da inflação. Estão ãí nlilhares e milhares de desempregados. Enquanto 
isso, o Governo; -ao inVéS de conter os seus gastos aproveita-se de uma viagem 
presidencial como essa para levar urna comitiva de 120 pessoas, dentre as 
quais oito Ministros de Estado, sendo de salientar, para usar as palavras do 
Senador Aderbal Jurema, que, segundo o Ministro da área econômica, trata
se de uma viagem essencialmente política. Se é uma viagem essencialmente 
política, com apenas um dia útil de conversações em Washington, porque o 
Presidente chega na noite de hoje, amanhã vai se dedicar aos contactos com o 
Governo americano, na sexta-feira embarca para Cleveland e volta no sãbado 
ao Brasil- e então, para que 120 pessoas e oito Ministros? Bastaria-o Minis
tro das Relações Exteriores para assessorar. Porque, queiramos ou não, o as
sunto principal em pauta será a crise decorrente da invasão das Malvinas pela 
Argentina face ao sistema interaniericano. 

O SR. ALMIR PINTO- Muito obrigado a V. Ex• 

Mas, continuando, Sr. Presidente: 
Nada ao que se saiba, falo do meu conhecimento, foi realizado em be

neficiO da- paz entre os dois Povos, e a guerrã Cdodiu mesmo sem estar decla
rada, deixando após si o rastro da morte e do infortúnio! 

Perplexidade para o mundo que assiste, neste final de século, mais um 
c-onflito armado, que caracterizará o século XX como uma centúria em que as 
guerras predominaram, quase lembrando a Guerra dos 100 Anos que envol
veu os povos da antigUidade. 

Mas, a verdade verdadeira- Sr. Presidente e Srs. Senadores- é a triste 
constatação de que a guerra aí está rondando o continente americano, e que 
poderá espargir-se aos demais continentes. 

Os povos se interrOgam: E o qUe faz a diJilomacia'? O qtie tem feito a Or
ganização das Nações Unidas? E a Organização dos Estados Americanos, 
quais aS medidas que serão adotadas para pôr termo ao conflito? 

Até agora ... conversa vai ... conversa vem ... esquecendo-se o conceito "'a
caciano" de que palavras ... são palavras ... e nada mais do que palavras L. 

O Sr. Evandro Carreira - Permite V. Ex• um aparte? 

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

o·sr. Evandro Carrei;a- Muito agradecido, nobre Senador Almir Pin
to~ É exatamente para me posicionar diante do que se proclama como decla
ração de guerra, em virtude do entrevere das Malvinas. Por uma questão de 
cavalheirismo, de deferência, eu não qu1s imprensar o Sr. Ministro Saraiva 
Guerreiro, na oportunidade em que esteve aqui, quando notamos que estava 
tenso. 

O SR. ALMIR PINTO- Mas não o faça agora comigo porque não sou 
diplomata. 

O Sr. Evandro Carreira - V. Ex• é tão pródigo, tão democrata, que nos 
permite essa intervenÇão rio seu discurso, ilustre Senador Almir Pinto; 

O SR. ALMIR PINTO - Com o maior prazer. 

O Sr. Evandro Carreira - A desculpa de que a guerra teve apenas uma 
de_mo.nstração técnica, !f.ão _ houv_e uma declaração ele _guerra, estã superada. 
Jâ não vivemos fiais o tempo doS feci3les, isto é, quando um país queria guer
rear outro, mandava os seus fedales ferirem o terreno do ex adverso com as 
lªnças de guerrat coisa que alflda é respeitada pelas tribos indígenas, numa 
demonstração eloqUente de que há mais respeito ao Direito Internacional por 
parte dos índios do que por parte das nações modernas. O fato é que hoje não 
se pode mais esperar por declaração de guerra. Os Japoneses, quando ataca
ram Pearl Harbour em 1941, não declararam guerra. Hoje não se declara 
mais guerra ... 

O SR. ALMIR PINTO - !!: o fator surpresa. 

O Sr. Evandro Carreira- Exatamente. O fato é notório. Ninguém pode 
negar. A guerra entre a lngraterra e Argentina é um fato que não se podere
cusar, é urna verdade irretorquível. 

A _presença do .nosso Presidente nos -~sta.dos Uni4os, com 120 pessoas na 
comitiva, está send-o -estranhada- PelOs demaiS cOmpanheiros de Oposição; 
tem sua razão de ser. Se os Estados Unidos não fossem um país tão grande, se 
não fossem um pa:ís TOrtemente armado, haveria até o temor de uma invasão; 
120 pessoas desembarcando de uma vez para uma ~onversa de urna hora, 
convenhamos, é algo bem estranho. 

O SR. ALMIR PINTO --Não a conversa de uma hora e, sim, de 2 ho
ras entre apenas o Presidente Figueiredo e o Presidente Reagan. Essa comiti
va vai também tratar de assuntos económicos, vai negociar. 

O Sr. EVandiO Cãrreira - Sim; mas esses assuritos estão sendO tratados 
diaramente. O noSSo -MinistrO d_a Fazenda viaja quase toda semana, para a 
solução desse problema de ordem económica: Em verdade é que é estranho, 
parece uma viagem à Rainha de Sabá. 

Um país pobre, miserável. Precisamos dizer a verdade, ilustre Senador, 
nós somos um país miserável, nós temos 40 milhões de miseráveis no Brasil, 
logo nós somos um país de miseráveis. V. Ex• representa o Nordeste e sabe 
disto, que o povo chega a comer ratos para saciar a fome endêmica que es
trangula as áreas carentes.. Nós_ somos um povo miserãvel. Não se explica que 
o Presidente do Brasil desembarque nos Estados Unidos da América com 120 
convidados, como se aquilo fosse um rei bizantino, um faraó ou a Rainha de 
Sabã para cumprimentar Salorrião. 

O SR. ALMIR PINTO- Quero apenas dizer ao nobre Senador Evan
dro Carreira que está não é a primeira vez que o Presidente leva uma comitiva 
de mais de cem pessoas. Desejo também dizer a V. Ex•, como Senador daRe-
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pública que os governos que nos visitam nunca trazem também menor comi
tiva. 

Continuando, Sr. Presidente, o caminho a ser palmilhadÕ Pelas referidas 
entidades internacionais em busca da paz é o mesmo que foi trilhado quando 
dos entrechoques de Israel, Egito e o Mundo Árabe, ocupando a ONU, com 
suas tropas a Faixa de Gaza e outros pontos em lítígiá até que a diplomacia 
levasse o bom senso às nações em luta, persuadindo-as à compreensão de que 
nada mais honroso do que o entedimento funQ.amentado np Direito e na Ra
zão. Isto porqu~ a guerra não leva a nada, açula o ódio e acirra o rancor, tra
zendo na sua esteira o terror e a destruição. 

Vanitas vanitatum et omnia vanitas- a vaidade humana sempre existiu e 
existirá, lnas a vaidade da força é temerária e põr isto ·mesmo desprezível. Só 
o amor constrói para a eternidade. O mundo inte"ifOConclama a ing~eses e a 
argentinos e uma profunda meditação para que se conscientizem do Erande 
mal que poderão acarretar à humanidade, que transijam nas suas pretensões, 
para que os que estão a serviço da paz possam tranqUilizar o orbe terrestre. 

No pé em que as coisas estão, dificilmente chegarão a uma solução pací
fica. 

Pelo meu entendimento, as organizações encarregadas da manutenção 
da paz entre as nações negligenciaram na sua intermediação. A ONU, como a 
própria sigla está a dizer- Organização das Nações Unidas- não poderia 
jamais tet consentido que Argentina e Inglaterra chegassem a tão calmitosa 
desunião. Deveria ter-se antecipado à _beligerância posta em prática pelos 
dois países. Tempo houve para as providências serem tomadas. Nenhuma 
surpresa poderia causar o revi de inglês à afronta que lhe foi imposta pela Ar
gentina. Tanto isto é verdade, que não tardou a proclamação oficial, por par
te da Primeira Ministra Margareth Thatcher, de revidar à altura a ofensa à 
soberania do Império, com a ocupação das Malvinas por tropas Argentinas. 

A partir daí, a ONU e a OEA deveriam ter iniciado suas ações diplomá
ticas, e não esperar a mobilização e o deslocamento"-da Esquadra Inglesa para 
o teatro onde hoje já se desenvolvem as 9peraç_ões de guerra. 

Transcorreu algum tempo entre a mobilização e o percurso a ser coberto 
pela armada de Sua Majestade a Rainha da Inglaterra. Nesse interregno as 
duas entidades internacionais deveriam ter tomado o pulso dos 
acontecimentos e partirem para a conciliação. 

Lógico que a Argentina seria convidada a retirar suas tropas do 
arquipêlago sob a garantia de que o mesmo seria ocupado por uma tropa de 
paz da ONU. Lógico também seria que a frota i!lglesa não se lançasse ao mar, 
permanecendo em suas bases. Isto feito, se teria evitado o pior: a luta, com 
navios torpedeados, arquipélago bombardeado e elevado número de mortos 
a lamentar. 

Não vislumbramos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, outra saída para o 
conflito senão o cessar fogo com a ocupação das Malvinas pelas tropas da 
ONU. Se a soberania pertence a ingleses ou argentinos será o ponto 
nevrálgico da questão a ser com tranqüilidade apreciado sob a égide do 
Direito Internacional e da diplomacia que, acreditamos, encontrarão meios 
que atendam às partes em litígio. 

Impõe-se, o quanto antes, que a·Organização das NaÇões Uiildã:s apreste 
a mobilização da sua força e em nome da paz mundial ocupe o arquipélago 
das Malvinas. Com a_s_eguranÇa de neutralidade, as duas nações aceitarão, de 
certo, o apelo que lhes faz o mundo angustiado por tantas guerras. Cessem o 
fogo! Porque a guerra anda mais rápido do que a paz. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO 
LUCENA NA SESSÃO DE //-5-82 E QUE, ENTREGUE À 
REVISA-O DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Para uma comunicação.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

O nobre Senador Nilo Coelho, quando convidado a assumir a liderança 
do PDS e do Governo no Senado Federal, relutou, segundo a imprensa, 
porque S. Ex• teria afirmado ao Senhor Presidente da República que só 
acorreria ao seu chamamento, só aceitaria aquela missão parlamentar se lhe 
fosse assegurado um tratamento diferenciado ao Nordeste. 

Todos nós estamos lembrados das colocações de S. Ex~, das pré
condições que S. Ex• estabeleceu para aceitar a honrosa investidura de Líder 
do PDS e do Governo no Senado Federal. 

Passados quase dois anos do exercício de sua liderança no Senado 
Federal, o que se sabe, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que estamos muito 
longe desse tratamento diferenciado ao Nordeste. O_ únic;o fato que ocorreu 
que poderíamos festejar como tratamento diferenciado àquela região foi a 
cobrança a menos dos juros dos emprêstimos dos ~ancas oficiais e privados. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, afora isso, nenhuma notícia temos 
de tratamento diferenciado ao Nordeste. Eu mesmo apresentei, recentemente, 
uma proposta de emenda constitucional, aproveitando, aliãs, apelos de 
gove~nadores de Estados, do próprio PDS, em reunião da SUDENE, a que 
esteve presente o Senhor Presidente da República, os quais preconizavarn, 
para aquela sofi'Ida região o atendimento de duas reivindicações 
fundamentais: a aplicação anual de pelo menos 30% dos investimentos da 
União no Nordeste e, bem assim, uma cobrança, a menor, de 15% dos 
tributos federais. 

EntretantO, a minha proposta de emenda constitucional foi para o 
arquivo, diante de uma comissão que não se reuniu, de um relator que leu 
parecer em plenário e de um plenário que Se esvaziou no dia da discussão e da 
votação, deixando-me e a todos nós nordestinos profundamente 
decepcionados com o andamento dos nossos trabalhos parlamentares. 

Aliás, o que me traz à tribuna, hoje, é mais uma demonstração 
inequívoca das palavras que estou pronunciando, de que não há, realmente, 
uma decisão política do Governo de dar um tratamento diferenciado ao 
Nordeste, tendo em vista os altos índices de pobreza daquela Região, e mais 
do que isso, que as diferenças entre o Nordeste e as demais Regiões 
desenvolvidas do País, ao invés de diminuírem, vão crescendo 
assutadoramente. 

Leio, para que conste dos Anais do Senado, dois telex que acabo de 
receber do meu Estado. 

O primeiro- deles diz: 

Exm9 Sr. 
Senador Humberto Lucena 
Senado Federal 
Brasília- DF 

Associação Comercial Paraíba, qual tenho honra presidir, 
interpref3.õdo justíSsimas et graves apreensões classe empresarial 
qúe representa, resultantes Decreto:lei 1932/82, permitindo 
deslocação recursos através inceQtivos fiscais projetas Amazônia 
Oriental, reduzindo cada vez mais, recursos da sofrida et apenada 
região nordestina formula veemente apelo VossênCia, sentido 
revogação citado diploma legal ou ainda quando da 
regulamentação referido dec;reto, seja vedado tais incentivos 
empresas localizadas área jurisdição SUDENE, evitando-se mais 
este esvaziamento nossa economia. 

Respeitosamente, João Batista Tavares de Melo 
Presidente Associação Comercial Paraíba 

E, o segundo: 

Senador H um berto Lucena 
Senado Federal 

Atravehs Decreto-lei rir 1932/82, GovernO acaba desferir novo 
inaceitável golpe Nord_es~e, _permitindo desvio recursos FINOR 
Companhia Jari et Projeto Carajahs. Fato exige enérgico 
posicionamento representações:- -põlíticas mais autênticas região 
sentido fazer reexaminar matéria, atitude sabemos poder esperar 
eminente parlamentar nordestino, tanto atravehs tribuna como 
atuando junto lid~ranças Senado, quais muito contribuiriam 
expressando condenação suas bancadas. Sobre assunto emitimos 
Exm'i' Sr. Presidente República telex cujn teor reproduzimos 
conhecimento Vossência: 

Excelentíssimo Senhor 
Presidente João Figueiredo 
Brasília- DF 

Esperançosos denúncias formulamos Vossência por telex 4-2-
82, reiteradas telex 17-3-82, impediriam desvio recursos FINOR 
arquitetado setores Governo, tomados agora- maior et mais justa 
indignação vemos concretizada aquela ameaça atravhes Decreto-lei 
nr 1932, 30-3-82, publicado DOU 31-3-82. 

Pretexto instituir "íncentivo fiscal projetas interesse para 
comércio exterior Paihs, situados áreas Amazônia Oriental", 
referido diploma autoriza utilização investidores .. outros incentivos 
fiscais dedutíveis Imposto Renda devido", excetuando apenas 
deduções relativas EMBRAER et MOBRAL. 

Eh mais que patente intuito, reiteradamente denunciado 
Vossência esta entidade, nossas coirmans ét Governadores Estados 
nordestinos, transferir recursos que se alocariam Nordeste, atravehs 
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SUDENE, para Companhia Jari et Projeto Cai-ajahs, quais, assim, 
sobrepõem-se absoluta prioridade exaustivamente assegurada Exm'? 
Sr. Presidente desenvolvimento esta região. 

Firmeza propósitos, c-oerência ação Ct fidelidade 
compromissos feitos diretrizes governamentais, caso esta área 
Paihs, que são características sua personalidade, autorizam-nos 
ilação sutilezas mecanismo estabelecido decreto-lei supracitado, 
com suas implicações altamente negativas realização prioridade 
Nordeste, não foram devidamente esclarecidas Vossência pelos 
formuladores aquele diploma legal, lamentavelmente insensíveiS 
ateh repercussões pouco lisonjeiras resultantes mCsmo imagem 
Governo. 

Com maior respeito et fundados confiança ainda inabalável 
cumprimento patriótico compi'omisso assumido Chefe Nação 
integração esta região ptocesso desenvolvimento Paihs, contra qual 
autoridades outras afrontosamente conspiram, esperamos seja 
urgentemente reexaminado Decreto-lei nr 1932/82, forma ressalvar 
incentivos fiscais dedutíveis Imposto Renda destinados FINOR. 

Respeitosamente, pela 
Associação Comercial Cearah 
Vicente Salles Linhares 
Presidente 
Cordialmente, pela 
AssociaçãO:-Comercial Cearah 
Vicente Salles Unhares 
Presidente 
Obs: Telex do dia 19-4. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃS!O 
VIEIRA NA SESSÃO DE l!-5-82 E QUE. ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A situação vivida, hoje, pelo nosso País é extremamente difícil. 
De um lado, a inflação teima em se manter próxíiri.â dos 100% anuais, 

apesar da violência representada pelas medidas monetaristas governamentais, 
que afinal conseguiram debilitar a e_conomia, sem- g"ráildes resultados na 
contenção dos preçOs. 

Por sua vez, só para 1982, os compromissos do endividam-ento externo 
requerem perto de 20 bilhões de dólares, destinados ao pagamento de juros e 
amortizações, ou seja, o serviço da dívída. 

Diante de uma exportação total a muito custo chegando a cerca de 25 
bilhões de dólares no mesmo período, é fácil verificar o eSforço que isso 
representa frente a importações acima de 20 bilhões de dólares e que 
chegaram ao quase-limite de compressão. 

A atração pelos capitais multinacionais resultou,-o que hoje obs-ervamos, 
na necessidade imperiosa de aumentar as exportações, para fazer face a 
compromissos cada vez maiores, de juros e amortizações. -

Exportar, no entanto, não é fácil, à vista da redução do ritmo de 
crescimento das economias desenvolvidas, que fez cair a deman-da 
internacional, ao tempo em que o protecionismo nesses pafses ganhOu Um 
novo vigor. -

Igualmente a menor produção brasileira, decorrente do desempenho 
mais fraco da economia, contrasta com a programação goverriamental de 
elevar os níveis de venda no exterior. 

A conseqüência disso é a secundarização do nosso mercado interno, o 
qual, apesar de potencialmente apto ao crescimento, tem sido mantido sob o 
freio de uma política míope, antinacional, incapaz de alcliriçar os verdadefros 
interesses do País. 

O reflexo negativo desses problemas persiste. No corrente ano, reduzidas 
são as· possibilidades de uma reversão do estado recessivo - que significou 
um decréscimo de 3,5% do produto interno bruto, em 1981. Os ilíveis de 
desemprego permanecem elevados, tanto assim que os primeiros meses de 
1982 apresentaram taxas até mesmo superiores, em alguns casos, às do 
mesmo período do ano passado. 

Teríamos, hoje, seis milhões de trabalhadores deSempregados e quinze 
milhões·em regime de subemprego. 

Mas não só cresce a dívida externa, pois a dívida iilierna, isto ~. a do 
Governo, apresenta um dCsenvofvimento- ainda mais surpreendfmte. Ao final 

de 1980, a responsabilidade do TesOuro Nacional por títulos em circulação 
era da ordem de 848 bilhões de cruzeiros. Um ano depois, tínhamos mais do 
que uma triplicação desse valor, pois a dívida interna pública atingia a 3 
trilhões de cruzeiros. Nos três primeiros meses de 1982, o crescimento chegou 
a'33%. 

A dívida pública iilterna marcha para mais de seis trilhões de cruzeiros, 
ao final deste ano. 

O _Sr. __ Gabriel Hermes- Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Ouço V. Ex•, com prazer. 

O Sr. Gabriel Hermes -Quando V. Ex" fala no desemprego nosso, a 
propósito, lembro atê uma dessas coisas tristes que vão ocorrendo pelo 
mundo. Hoje, almoçava com técnicos e observadores do Congresso norte
americano e ouvia deles, espantado com eles, 8 a 9% é o número de 
desempregados, hoje, nos Estados Unidos. Veja V. Ex' E é um país com 
aquelas potencialidades que nós conhecemos, aquelas facilidades imensas de 
que temos notícias, veja como esse problema ê enfrentado por eles. Esse 
problema do desemprego, realmente, é um problema muito grave. Não é um 
problema do Brasil; é um problema de âmbito nacional. Quanto à dívida, que 
V. Ex' estava começando a analisar, realmente, é dramático, até um certo 
ponto. Mas, temos que considerar o seguinte: fazemos uma dívida, mas 
estamos construindo um património, património esse com essas hidrelétricas 
formidáveis que vão dar ao Brasil, só as duas maiores, mais de 22 milhões de 
quilowats de energia, que vão transformar as nossas riquezas internas em 
produtos altamente valorizados em todo o sentido. 

E podemos mostrar, também, outras indústrias que estão se lançando. O 
problema, mesmo, de Carajãs que é -üm esfoiço tremendo do Governo, mas, 
1,1quilo não vai destruir a floresta amazónica. Perdoe-me, mas numa primeira 
etapa exploramos o mineral e só precisamos realmente é explorar bem e, até 
um certo ponto, no que se refere à bauxita, hã um certo trabalho feito. TivC 
oportunidade de conversar longamente e até recebi uma carta do Presidente 
da Companhia Vale do Rio Doce, inegavelmente, o competente Sr. Eliézer 
Batista, em que ele dizia que sentia muita afinidade comigo, modesto Senador 
do meu Estado, e com muitos colegas Ipeus, aqui dentro, que defendíamos, 
com relação à necessidade da industrialização local das matérias-primas, e 
que, hoje, ele estava convicto de que, realmente, pelo tempo em que ele 
permanecesse ali, na Companhia Vale do Rio Doce, seria altamente 
destinado a incrementar a industrialização local das matérias-primas da 
região, ou seja, o feiro, o cobre, a bauxita na própria região, aproveitando a 
energia, a força da madeira que poderá se transformar em ranovável com 
plantios. Estou apenas dando esse aparte, no início do discurso de V. Ex', 
pois acredito que, realmente, é um endividamento, porêm é um 
endividamento que, também, estâ criando um patrimônio que serã 
reprodutivo e útil para O noSso País. Nós temos sempre que considerar um 
pouco este fator. Agora, devemos faZer o que V. Ex" está fazendo: trazer 
números, gritar para que nos ouçam lá fora, porque muita coisa, realmente, é 
resolvida nC!s gabinetes, sem a nossa_ voz. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Senador Gabriel Hermes, o desemprego 
no Brasil é a coisa mais séria nó campo soCial... 

O Sr. Gabriel Hermes - Sem dúvida. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - ... não se pode estabeler o conforto cio 
desemprego no Brasil com o trabalhador d_esempregado nos países mais 
avançados, nos_países considerados desenvolvidos, porque lã o trabalhador 
ficit seio o empregci, mas lem-o seguro-deSemprego,_ ele tem proteçã.o, elcúein 
a garantia de que, no final do mês, tem recursos para pagar a moradia, para 
pagar a iluminação de sua casa, ele tem dinheiro para comprar o gâs, ele tem 
dinheiro para adquirir a sua alimentação. Ele tem, pelo menos, o mínimo 
para sobreviver. No Brasil, não. O operário da empresa de V. Ex" que for 
demitido, ficando um mês sem encontrar outra oportunidade de emprego, 
como vai adquirir -re-Cursos para a sua alimentação e a de seus familiares, 
recursos ·para pagar o aluguel da casa, para comprar o gás, pagar a luz, pagar 
a âgua? É totalmente diferente. Surpreende-me, por isso; que V. Ex', como 
Senador, como um empresário que tem percorrido este mundo, que ê um 

_ homem observador e inteligente, queira estabelecer paralelo entre o 
desemprego no Brasil e o desemprego nos países desenvolvidos. Estima-se, 
hoje, que estamos com Seis milhões de brasileiros desempregados, sem falar 
naqueles trabalhadores que se encontram em regime de subemprego, que 
Chega provavelmente a quinze milÇões. Esse é o problema mais sério desta 
Nação, e o Governo continua insensível a um problema tão grave e tão sério. 
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Em relação ao endividamento externo, estamos hoje com uma dívida na 
ordem de setenta bilhões de dólares, se incluímos_ a dívida a curto prazo que 
não é contabilizada. Essa situação nos levou ao seguinte ponto: o Presidente 
João Batista Figueiredo viãjou hoje para os Estados Unidos e não vai poder 
gestionar nada com o Presidente dos Estados Unidos, a resp_eito do conflito 
nas Malvinas, porque não pode tomar uma atitude contra a Argentina, 
porque temos compromissos com os países sul americanos; por outro lado 
não pode tomar uma atitude contra a Inglaterra, porque dependemos de 
novos empréstimos para pãgar os juróS, as a:mortizações,- dos papagaios que 
temos lâ fora. 

Somos o País ·mais· importarite em -rrq~ezas riailmlís, o -ffiãlor em 
população na América Latina e temos que ficar sobre o muro nesse-episódio 
das Malvinas por essas duas razões. 

Quanto a_o o nosso endividamento externo, V. Ex• diz que estão trazendo 
máquínas, equipamentos, para um mai"or desenvolvimento. 

O Si. Gabriel Hermes - 1:: o que menos se traz: máquiri.a"s- e 
equipamentos. 

O SR. EVELÁS!O VIEIRA -Ocorre que fomos lançar mão desses 
recurs_os no_ me_rcado financeiro intern-aciOnal, para fazer obras .de longa 
maturação, sem termos condição para aguardar dez, quinze, vinte anos para 
vir a resposta. . 

Veja V. Exf. qú.e·o-Brasil não tinha condiÇÕes, por carência de recursos 
financeiros internos, e não poderia se lançar a essa aventura de ir .buscar 
recursos _no exterior para construir, ao mesmo tempo, uma s~rie de 
hidrel~trícas, se destacando Tucuruí e Itaipu, a ferrovia do aço as rodovia::;, da 
Amazônia, hoje abandonadas. Enquanto o Senador Evandro Carreíra 
denunciava esta loucura, aqui neste Senado, alguns Senadores do Governo 
duvidavam do equilíbrio emocional do Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Gabriel· Hermes - Do Senador Evandro Carreira não, da 
Amazôniã. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - E os fatos vieram provar que o Senador 
Evandro Carreira estava correto, porque o próprio Governo abandoitou 
aqueles projetos. 

Como pode o Brasil, ao mesmo tempo, construir dois pólos 
carboquímicos, dois pólos petroquímicos, -dois metrôs, uma modernização 
exagerada do nosso parque industrial a construção de um elenco de_usinas 
nucleares? Resultado: as nossas dívidas estão aí. Do que exportamos, no ano 
passado, 77% foram para cobrir apenas juros dessa dívida astronômica. E o 
pior,- -diante desse endividamento colossal, estamos, a cada ano, fazendo 
novas concessões ao qtp"ital externo. Estamos, na verdade, perderl.do a nossa 
soberania em razão dessa dívida externa. E V. Ex'" ainda acha que a dívida 
externa não constitui problema para o Brasil. -

O Sr. Gabriel" Hermes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR EVELáSIO VIEIRA- Pois não. 

O Sr. Gabriel Hermes - Nobre Senador, uma das melhores coisas do 
mundo é a crítica. t uma maravilha. Hâ ocasi~es que fico com uma saudade 
imensa da minha velha UDN, daquela famosa banda de música; e eu 
partiCipei dela e tive o convívio maravilhoso de homens como Lacerda, 
Adauto Cardoso, Oscar Correia, que eStã nO Tribunal, e tantos outros que 
muito me ensinaram. Então, queria só dizer a V. Ex•, com muito respeito, em 
primeiro lugar, com relação ao problema do desemprego, que espero que V. 
Ext- traga soluções para o Governo e para 6 Plenârio~ 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Mas tenho trazido constantemente, 
Senador. Semanalmente, ofereço soluções. Q Governo de V. Ex• _ê insensível. 
Não as aco_lhe. 

O Sr. Gabriel Hermes-:--- V. Ex'" me permite concluir? E essas soluções 
acredito que são lidas, são estudadas. Eu mesmo leio e estudo os discursos de 
V. Ex', que sempre trazem alguma coisa, e concordo em muitos pontos. A 
minha preocupação~ a mesma de V. Ex• como desemprego. E uma coisa que 
me machuca, machuca a todos os brasileiros, os que sofrem pór estarem 
desempregados e os que não podem dar emprego. O que vamos fazer nós com 
2, 3 ou 4 milhões de brasileiros a cada ano a pedir novos empregos, se não 
criarmos condições, mas condições possíveis, trazendo energia elétrica, 
buscando explorar as nossas minas, criando programas dessa dimensão? E, 
para fazer-isso, louvo o Governo que, corajosamente, a cOmeçar pelo Sr. 
Geisel que mais intensamente iniciOU essas obras de infra-e_strutura, vai dar 
trabalho amanhã para essas crianças que estão aí no Plenário. Porque senão, 
amanhã, onde vão trabalhar eles? Como? Por esses processos primitivos, nãd 
há a menor condição. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -Pobres dessas crianças se dependerem do 
Governo de V. Ex•! -

O Sr. Gabriel Hermes - Louvo este Governo, que amanhã iremos 
agradecer, corno agradeceremos àquele que começou a primeira usina 
hidrel~trica. Como me entusiasmei com Apolônio Salles, meu velho amigo, 
quando começou Paulo Afonso. Ah, que bom foi para o Brasil aquele 
começo, como foi bom Getúlio Vargas, depois da guerra, ter exigido, 
coitadinho, apenas duas coisas, que se começass.e Volta Redonda, 
principalmente, e que se começasse a entrar na era do aço. O que seria deste 
País sem estas obras? O que seria- deste País sem o que está se fazendo, nobre 
Senador? São obras que precisam ser criticadas. Louvo V. Ex•, mas vamos 
respeitar e verifícar a importância de uma obra dessas para o futuro do nosso 
País. É apenas isto que gostariã de incluir no discurso de V. Ex• E digo 
sinceramente, digo com toda a fé, acredito que isso agradeceremos amanhã a 
estes que nos governam, cometendo erros, mas fazendo obras que amanhã a 
juventude, que amanhã nós, se ainda estiVermos aqui, como estou eu, com 
muito mais de 70 anos, e o _meu querido colega Nelson Carneiro me olhando 
dali, nós se estivermos por aqui daqui á I O ariOS·, diremos: sim, foi um esforço, 
foi um sacrifício, mas foi bom para o futuro, foi bom para esses que amanhã 
precisam de trabalhar. 

O SR. EVELÁS!O VIEIRA- Nobre Senador Gabriel Hermes, tenha a 
certeza de que a nossa geração, a geração que está viildo, não vai agradecer 
ao procedimento dos últimos governos neste País, pela ação perdulária que 
têm evidenciado. · · 

Veja V. Ex' o empobrecimento deste Brasil, a misêria se ampliando; no 
Rio de Janeiro ou em qualquer cidade, hoje, de certo porte, os assaltos sãõ 
feitos em pleno dia, ... 

O Sr. Gabriel Hermes - Não são menores do que Paris, não são 
menores dp que: Lon~lres, Nova York. 

O SR EVELÁSIO VIEIRA - ... no ônibus. E: a violência em razão da 
n;t_i~~ri~, da fome. 

O Sr. Gabriel Hermes - Vejam os Srs., em Paris e Nova York já é 
perigoso sair de casa, e muito mais do que aqui. 

O SR EVELÃSIO VIEIRA- Não tem comparação, nobre Senador. 

O Sr. Gabriel Hermes ~ E nã() é rp.elhor do que f~:quela que existe nos 
mundos que foram sacrificadoS, sacrifiCados, ffieu caro colega, te-rrivehriente 
pelos grupos colonizadores terríveis como a Inglãterra, a Holanda e até os 
Estados UnJdos, e estão se libertando agora. Mas nós nos libertamos, 
também, há pouco, mas estamos construindo uma Nação. 

O SR. E.VELASIO VIEIRA- Não, não tínhamos necessidade de ficar 
como estamos. 

O Sr. Gabriel" Hermes - Nós não, este Governo estã ajudando a 
construir uma Nação, que já pesa. E digo mais a V. Ex'-: não vai o Presidente 
pedir nada ao GoVerno dos EStados Unidos, Sua Excelência faz muito bem 
em viajar- nesta hora. E. preciso que õs homen-s se entendam e são bons esses 
conuitos. E pena ·até que não tenha um telefone dentro do gabinete do 
Presidente Figueiredo e outro lá no do Sr. Reagan e em outros países, para 
que esses homens que leVam n3.Çóes, como a pobre da Argentina a esta altura, 
mal co"nduzida no seu primeiro passo, mas que tem razão num certo sentido, 
e a própiía Inglaterra a jogar sua juventude para aquele oceano frio da morte, 
que nós devemos condenar. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. EvandrQ Carreira - Permite V. E' um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Vou C()_nceder o aparte pela ordem. 

O Sr. Nelson Carneiro- Eu queria apenas- se V. Ex• me permite
quebrando um pouco a gravidade do debate - referir-me a um momento 
feliz, que ~ a presença das crianças neste plenário. Isso eu vi nos Estados 
Unidos, quando os professores das escolas primárias levam os alunos para 
visitar o Congresso, para que eles tenham o primeiro contato com os homens 
que decidem os seus destinos. De modo que quebro o discurso de V. Ex• para 
suadar os professores que tiveram essa iniciativa de trazer, aqui, os meninos 
de hoje, que serão os homens de amanhã. serão os futuros Senadores, os 
fUtUro-s Deputados, os futurOs representan-tes da Nação. Esse ê um exemplo 
que deve ser imitado. Na Alemanha assisti a um espetáculo interessante: na 
Câmara dos Deputados, que lá tem um nome diferente, evidentemente, todos 
os dias as galerias são ocupadas por um número completo de espectadores, 
que vêm trazidos de todos os cantos do país, e cada um paga dez marcos por_ 

I 
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todas as despesas de transporte e de alimentação, para que eles possam, ainda 
na juventude, muito moços ainda, compreender a função do Parfamento. 
Peço perdão a V. Ex• por interroinper, mas não quería deixar de ressaltar o 
significado da presença dos meninos de hoje, que aqui comparecem, nessa 
primeira lição, para o contato com a vida pública; corno os homens que têm a 
responsabilidade- divergindo embora- de traçar rumos ao País. V. Ex• me 
perdoará, mas o espetáculo me comoveu pela experiênCia que tenho dos 
Estados Unidos e da Alemanha. É a primeira vez que vejo as galerias com 
meninos de escola primária. Aqui têm vindo, geralmente, rapazes que já são 
das escolas secundárias, e que já têm uma melhor compreensão do mundo 
político. Agora não, agora são os nieninos, 65 que cori:J.eçam a vida, que aindii 
não saíram do curso primário, que comparecem e têm. a felicidade de ouvir 
um debate travado entre dois eminentes parlamentares, V. Ex•, Senador 
Evelásio Vieira, e o nobre Senador Gabriel Hennes. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - O Senador Nelson Carneiro sempre 
preocupado com o idoso e com a criança, é o homem humanitário, é o 
homem que tem alma. Como seria bom se o Governo Federal tivesse um 
pouquinho, um pouquinho, dessa alma! 

O Sr. Evandro Carreira - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Ouço o Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira - Nobre Senador Eveládio Vieira, esta ger-ação 
que nos ouve não irá se vangloriar de coisa alguma, se as coisas continuarem 
a correr pelos mesmos escoadouros de hoje, como a nossa não se vangloria. 
Como ê que poderemos nos vangloriar com 40 milhões de miseráveis no 
Brasil, Senador? 

O SR. EVELÁS!O VIEIRA - Correto! 

O Sr. Evandro Carreira- São quatro milhões de crianças abandonadas 
nas sarjetas, caminhando para a marginalidade, piua a criminalidade, 
cheirando cola, e dando trombadinha. Como é que a nossa geração pode se 
orgulhar de alguma coisa? Nós não nos orgulhamos de coisa alguma, porque 
está tudo errado, e aliás está errado de longa data. Ilustre Senador, um 
economista, da melhor envergadura, deu uma lição, há anos atrás, o 
Professor Gunnar Myrdal; deu a lição que chamou de Teoria da Causação 
Circular Cumulativa. DisSe ·o _s_eguinte: Que é tolice os_ povos pobres, 
subdesenvolvidos do mundo, quererem adotar um modelo de exportação, um 
modelo extrovertido, um modelo extramuros, importando bens de capital 
para atingir progresso, ficarão sempre defasados em relação aos 
desenvolvidos. O que vai acontecer ê o seguinte: caírrios ria CausaçãO Circular 
Cumulativa. Quando nos vendem um tratar que carrega duzentas toneladas, 
eles já estão com um tratar que carrega duas mil toneladas; quando nos 
vendem hidrelêtrica já estão desenvolvendo a célula utravoltóica para o 
aproveitamento da energia solar. Veja bem. Enquanto nós ficamos 
inundando milhares e milhares de hectares de terra fértil, onde poderíamos 
produzir comida para vender e saciar a nossa fome, fazemos hidrelêtrica de 
lO milhões de K W A, provocando um excesso de oferta de energia, enquanto 
isso os povos desenvolvidos estudam a fotossíntese e a engenharia genética, 
captam energia radiante do sol, e a transformam em energia elétríca. Gunnar 
Myrdal está certo; este modelo está errado, não nos vangloriamos de coisa 
alguma; temos que partir para um modelo nosso, temos que fazer uma crítica 
de tudo que aí está, e criar um modelo brasileiro, modelo esse que só_ poderá 
ser criado com o debate na rua; ê o trabalhador participando; o assalariado, 
assalariados que são 110 milhões, neste País, desses 110 milhões, tem 40 
milhões que, ãs vezes passam 48 horas sem comer nada, com fome, 40 
milhões de miseráveis, são 4 milhões de crianças nas sarjetas, abandonadas, e 
um governo que não tem condições de abrigar, de proteger a sua infância, 
não pode se vangloriar de coisa alguma. ~ um falso progresso, só favorece a 
uma elite, essa elite que vive à tripa-forra, muito bem alimentada, muito bem 
acomodada, muito bem dormida, que se justifica com esseS paliativos. ••não, 
nós estamos dando emprego". O Brasil precisa não ~só de emprego, o Brasil 
precisa exatamente de uma proteção social que está no campo, como V. Ex•, 
Senador Evelãsio Vieira, tem decantado, aqui, o apoio à agricultura; o 
emprego está no interior~ temos é que dar condições ao homem do interior 
para que ele não venha para a megalópole. O emprego ele vai ter lá na própria 
roça do pai, da família dele; lá na fazendinha dele, se ele tivesse condições de 
encontrar um financiamento barato, financiamento em qUe ele não precisasse 
procurar a certidão de batistério da bisavó dele para consegui-lo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Muito obrigado a V. Ex• 
Prossigo, Sr. Pr~idente:_ 
Isso ocorre porque nio há um efetivo controle social das atividades 

governamentais. Dos orçamentos existentes o fiscal, o das estatais e o 
monetário - somente o primeirO, por sinal o de menor importância, é 
submetido à apreciação do Congresso Nacional. 

No demais, o Governo faz o que quer, sendo o melhor exemplo as 
operações de mercado aberto, as quais, pelo orçamento monetário, foram 
deixados a critério das autoridades monetárias. 

Mas para onde foram esses recursos retirados ao mercado pelo 
Governo? 

Para o combate ao desemprego nada se destinou, em termos da 
quantidade necessária a tanto. Esse problema de fato é considerado menor 
pelos homens que se propõem a decidir. Na verdade, quem nunca esteve 
desempregado não dim,eris-iona o (jue isso significa. No entanto, quando 
começa a faltar dinheiro para aquelas despesas menores de uma família, 
como alimentação, ·moradia, transporte, material escolar para os filhos, a 
impaciência começa á tomar conta das pbs.Soas. Daí a chegar ao desespero, 
aos atritos de ordem familiar, é fácil. 

O Sr. Agenor Maria - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - ~Pois não. 

O Sr. Agenor Maria - V. Ex• disse muito bem: a impaciência toma 
conta das pessoas, apenas a impaciência não toma conta dos líderes do 
Governo e do Governo. Isso é que é doloroso. V. Ex• acabou de assistir, 
ainda há pouco, um Líder do Governo dar conhecimento à Casa e à Nação de 
que está tudo muito bem, de que se aqui assalta, também se assalta em Nova 
Iorque, de que aqui matam, mas matam também na Inglaterra. Pelo amor de 
DCus, é isSo ai, Senador EVelásio Vielfi. Congrati.do~mc com V. Ex• e, mais 
uma vez, invoco o nome de Deus para ver se clareia o juízo dessa gente. O 
povo está louco, pois não ê possível que o que vai de mal pelo mundo possa 
servir de exemplo para se continuar na maldade aqui no Brasil. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O Sr. Evandfo- Carreira - f: o País da macaqueação, nobre Senador 
Evelásio Vieira, o País do copismo, da imitação. Como se mata em Nova 
Iorque, é jUStificável matar no Brasil; como tem trombadinha em Londres, 
tem que ter trornbadinha no Brasil. Ora, já se viut Continuo com o Gu-nnar 
Myrdal - causação circular cumulativa -continua o País da macaqueação, 
uns verdadeiros macacos. Por isso é que os argentinos nos chamavam de 
macacos, porque nós continuamos a querer copiar um modelo que não é 
noss-o. Temos que criai' õ- nosso modelo ê no debate, é na luta, é na 
democracia, é fazendo eleição direta. Se a televisão estivesse aqui, não estaria 
vazio o Plenário, mas em cadeia nacional, não reproduzindo novela imbecil e 
cretina; deveria estar aqui. E uma concessão do Governo, a te!Cvisão; deveria 
estar aqui mostrando ao Brasil, a toda a Nação, a toda a nacionalidade, quem 
é que está trabalhando no Plenário, qUein é qüe está lutando, quem é que está 
discutindo, quem é que esfá à procura desse modelo brasileiro, e não copiar 
de macaqueado do Harlem novaiorquino, ou do Greenwich Village de 
Londres, dos trombadinhas de Londres de Paris. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Mas esses são os argumentos dos 
incompetentes. 

Sr. Presid_ente, quem sofre diretamente com isso? 
A população brasileira, os trabalhadores e suas famílias. São estes os que 

suportam os imensos e diários aumentos de preços, enqua:itto os salários, 
para--os qtre·estão empregados, somente são reajuStados a cada seis meses. 

Quem tem emprego fica pelo menos garantido em relação ao pior, à 
fome, sem no entanto a necessária tranqüilidade quanto ao- dia -de -amanhã, 
tal a incerteza do presente. 

Por que, no entanto, o Governo demonstra tanta insensibilidade para o 
problema? 

Os homens do Governo consideram o desemprego uma decorrência 
nece5sãria do plano estabilizador, ainda que este deixe de apresentar 
resultados. Queremos dizer o seguinte: o Governo, para- controlar a inflaçãO e 
chegar à estabilidade dos preços, admite o desemprego, o único resultado na 
verdade que obtém, pois os preços continuam subindo. E como sobem 
semanafrneniel 

A. recessão aí está, sem slnais Cfe regredir. De acordo com um executivo 
do maior banco credor internacional do Brasil, essa alternativa era a únic·_· 
que restava ao País, que "teria tido negados os pedidos de crêditos externos'' 
caso não a adotasse. 
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Quer dizer, a recessão e o desemprego, decididos pelas autoridades 
econômico-financeiras brasileiras, visaram a acalmar as iras dos banqueiros 
internacionais. Em segundo plano, sem qualquer poder de influenciar os 
acontecimentos ficaram com certeza vários milhões de brasileir_os, cujas 
vozes, muito embora numerosas, aqui dentro soam como se fossem um vasto 
silêncio. 

Mais do que nunca, Sr. Presidente, é preciso faci!itar o slirgirilenfo de 
mecanismos de expressão da vontade popular brasileira. O País chegou a uma 
encruzilhada, de onde, para seguir adiante, e no rumo certo, quer dizer, de 
interesse da maioria devidamente representada, necessita definir os sacrifícios 
conscientes a ser exigidos de cada um. -

Alêm disso, é chegado o momento __ de uma reforma das estruturas 
ultrapassadas, tanto externas quanto internas. 

A posição internacional de País necessita ser revista urgentemente, de 
forma a aumentar o nosso_ poder de reação às pressões internaciOna"is, o que 
poderá ser iniciado por intermédio de um pronunciamento à Nação, dos 
verdadeiros problemas que hoje enFrentamos;· os qUais nos·· o_brigam ~ 
crescentes concessões, cada vez mais próximas umas das outras. 

Internamente essa reforma deve buscar um aproveitamento dos recursos 
humanos e naturais disponíveis, como fOrma de criar resistências e sUbstrato 
para o revigoramento da posição do País no plano interriacinal. 

A agricultura é a primeira etapa de um programa desse tipo. É preciso 
elevar a nossa produção agrícola, onde existam vantagens sígnificativas, que 
são muitas e ao mesmo tempo, propiciar ao homem do cárripo-, -ao trabalha~ 
dor rural, melhores condiç_ões de vida. . 

As prioridades nacionais, portanto, vão sendo postas de lado. O Gover~ 
no a princípio aceitou a agricultur-a como uma prioridade. Para tanto, aceitou 
a expansão da fronteira agríCOla, de um lado, e o aumento da produtividade_ 
do setor, de outro. Concordamos com as duas colocações, mas quando vemos 
que faltam silos e armazéns para estocar· a produção e muita vez esta não tem 
preço remunerador ao produtor rural, vemos a ínconsistência das- priOridades 
governamentais. 

A indústria de transformação da produção agrícola- a agoindústr1a-:_ 
e a indústria de bens populares formam também no conjunto de atividades 
necessárias ao fortalecimento do mercado interno brasileiro. 

Articulando essa estrutura produtiva de ví_nçuloj fortes com o território 
e seus habitantes, de extrema importância é um sistema de transportes dirigi~ 
do ao aproveitamento das singularidades de cada re:gião brasileira, bem assim 
das várias opções energéticas capaZes de ser desenvolvidas a partir de poten
ciaíS Internos. 

Não só a estrutura produtiva está-a merecer reformas proFundas, Sr. Pre~ 
sidente. Na verdade, para realizar de forma garantida um programa de trans
formações conseqüentes, é preciso igualmente adequar a isso a estru,tura do_s_ 
diversos níveis de administração públiCa, especialmente a federal. 

O que temos no presente em termos admiriiS1i:.ativos n_ã_p é a fo_rma ideal. 
Basta ver o Ministério do Interior. Ali coexistem a Fundação Nacional do 
lndio com o Banco Nacional da Habitação, que é também o gestor d_o fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. 

Sabemos que uma política habitaclollal significa, num prog-fãina de 
transformações estrutUraiS, algo de grahde valor estratégico. No entanto, a 
principal entidade brasileira do Sistema de Poupança e Empréstimos, a Caixa 
Econômica Federal, que detém perto de43% dos depósitos totais erri Caderne
tas, está administrativamente subordinada ao Ministério da Fazenda. 

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

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Com.t.odo o prazer. 

O Sr. Henrique Santil/o- Eminente Senador Evelãsio Yieira, o que me 
espanta é a ousadia dos que ainda dizem não estar a Oposição apresentando 
alternativas. V. Ex'- acaba de descrever, nesta_ Casa, um elenco de alternativas, 
um longo elenco de alternativas, bradado aos quatro ventos pela Oposição há 
muito tempo, hã vários anos. Agora niesmo, há poucos dias, tive a oportuni~ 
dade, também, desta tribuna, de descrever um outro fato relacionad_Qintimá
mente com o seu discurso, que é a questão de se mudar o modelo económico, 
para criarem-se empregos neste País, neste País de desempregados e subem:_ 
pregados. Como bem disse o Senador Evandro Carreira, neste País de qua
renta milhões de crianças marginalizadas, de oitenta milhões de brasÚeiros 
marginalizados. O Governo já decidiu, através de sua tecnoburocracia, a im
plementação de trinta e três grandiosos projeloS --ecortômicos para este País, 
nos próximOs dez anos, prevendo a aplicação, inCluindo-se os custOs financei
ros, de trezentos e trinta bilhões de dólares. Veja V._ Ex'- a previsão de criação 
direta de empregos por esse investimento: um milhão e quinhentos mil empre
gos diretos, significando investimento da ordem de cento e sessenta mil dóla
res em capital fixo, para a cr!ação de cada emprego direto e mais dois indire-

tos. Eu perguntaria a V. Ex•: como ficariam os nossos pequenos jovens, __ de 
hoje, incluídos na população economicamente ativa nos próximos 10 anos, 
aos milhões ou às dezenas de milhões? Portanto, parece-me claro e é podsSo 
mesmo que se esvaziam çs plenários desta e da outra Casa, parece·me claro! 
É indeFensável o modelo ecqnômico que aí está. Ele é extremamente rígido a 
ponto de estar exigindo investimentos vultosíssimos para criação de cada em~ 
prego e, daí, o desemprego. Ora, dizer~se que neste País jã não existe riquezas, 
já não é bem_ verdade; esta é, em termos globais, a oitava eConomia do m-undo 
hoje, e concordamos c~m isso. Existem as riquezas, riquezas que foram cria
das nesses decênios todos de nossa História, com o trabalho árduo e sacrifica
do de m,ilhões de trabalhadores_ brasileiros. Riqueza existe, temos já, neste 
País, em termos de poüp-ança interna mais de sessenta bilhões de dólares por 
ano! Agora, é preciso que, democraticamente, a sociedade brasileira tenha 
condições de estabelecer as prioridades de seus investimentos; visando o so
cial, sobretudo._ 1:. uma questão democrática, disse V. Ex• muito bem, disse o 
Senador Evandro Carreira _agora há pouco, a questão democrática aflora 
sobnitudo. E preciso que aso"Ciedade brasileira tenha condições de decidir e, 
sobretudo, é preciso que o Congresso Nacional, que precisa e deve ser o pul
mão deste País, em termos de representatividade, readquira poder político su
ficiente para ditar as normas de uma polítiCa econômíca correta para este 
País. Portanto, solidarizo-me c_om V. Ex• que que sistematicamente tem abor
dado aqui a questã-o do desemprego e é esta a grande questão naciánal hoje. 
Já não é nem mesmo a questão salarial só, o grande problema é o desempre~ 
go. É o homem, a família brasileira passando fome aguda, desempregada, e, 
em segundo lugar, ve111 o baixo nível salarial e a alta rotatividade do emprego. 
Mas, o primeiro ponto é o desemprego, mais de três milhões de homens adul
tos neste País desempregados e sem nenhum seguro~desemprego. Porque 
quando eles vêm aqui para dizer que-nos Estados Unidos tem 8 milhões, na 
Inglaterra tem 4 milhões, que na França tem 4 milhões, eles propositadamen
te se esquecem de dizer que lá esses trabalhadores desempregados estão am
parados pelo seguro social, que não existe neste País porque este Governo 
nunca desejou e nunca pretendeu fazê--lo ou implantá-lo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Como aconteceu hoje à tarde com o Se
nador Gabriel Hermes, do PDS, quando nos aparteou e veio com este argu
mento que é um insulto a nós Senadores. 

O Sr. Henrique Santillo- É um insulto, porque no Brasil trabalhador 
desempregado significa morte iminênte. Morte por fome, por desabrigo, por 
insegurança, por uma séiie de problemas conseqUentes do desemprego sem 
nenhuma proteção da seguridade social. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - O desemprego hoje no Brasil passou a 
ser, -para qualquer pessoa que tenha um pouco de sensibilidade, o problema 
social mafs Sério, mais grave, e que merece ser atacado prioritariamente. 

Mas veja v. E~' que o Governo dispõe de recursos para absorver, a curto 
prazO, esses milhões de hrasileirOs ijue, hoje, se encontram desempregados. 
Uma das vias seria o reativamento da construção civil._ Mas, o Governo não 
se dispõe a utilizar da poupança para reativar esse Setor. A Caixa Econômica, 
que ~ a prinCipal institUiÇão ·parã atü."ar ne-sta área, lançou um plano para 
aquisição da casa usada. Abriu as inScrições qUe, e"m poucos dias, foram além 
de 250 mil pretendentes. Mas os recursos destinados para a aquisição da casa 
usada vai atender, apenas, a dez mil brasileiros. O Governo, por outro lado, 
não tem o menor cuidado em relação aos preços de material de construção. 
Veja V. Ex:t que a saca de cimento subiu, saltou, de novembro, de 400 cruzei~ 
ros para mil cruzeiros. Isso vem dificultar o desenvolvimento da construção 
civil, no Bi-aSil, porque nào vai haver um maior número de interessados em 
caso _com preços acima da capacidade aquisitiva d_o trabalhador. 

O Sr. Henrique Sailtlllo- V-. Ex• tem inteira razão, cometeram um cri~ 
me, um violento crime contra o po'Vo brasileiro. Estabeleceram neste País 
uma política eConômíca recessiva. Um país como o Brasil não pode dar-se ao 
luxo de uma política econômica receSsiva. De qualquer modo o País precisa 
crescer. Ora, sabemos que para continuar crescendo é preciso quebrar a rigi
dez desse modelo econômiCo. E é isso que não querem.~ 

O SR. EVELÂS!O VIEIRA -Certo, para atender ao mercado interno e 
também ao mercado externo. 

O Sf.. Henrique San i filo- Perfeito, V. Ex• se refere ao problema de ca
sas, ao problema habitacional. Se se fizesse um plano de investimentos eleva
dos de casas populares, com condições para os trabalhadores habitarem, mas 
vou dar um exemplo- rapidamente a V. Ex• do que está ocorrendo na minha 
cidade, que é um outro crime cometido contra este País e contra o seu povo. 
Existem lá, financiadas pelo Sistema Firianceiro do BNH, construídas há 
triaiS de um ano, 400 casas populares de nível médio e, portanto, destinadas 
não ao trabalhador, mas à classe média. Cori:to são localizadas em ponto dis
tante do centro da cidade, ilenliuma ddas coriSCguiu ser habitada, não houve 
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compradores. E essas 400 casas, eminente Senador, estão sendo depredadas, 
inteiramente destruídas, sem nenhuma ocupação. Não há uma família sequer 
habitando esse conjunto habitacional de 400 casas de nível médio que, no en
tanto, custaram elevados recursos do povo brasileiro, através do sistema n
nanceiro do Banco Nacional de Habitação. Então, V. Ex~ tem inteira razão, 
há distorções muito claras para não serem vistas pelo mais medíocre dos tec
noburocratas. O que não querem fazer é mudar_, é alterar esse modelo, que 
tem mantido na ociosidade __ uma minoria de oportunistas e privilegiados. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- O fato registrado por V. Ex• em Goiâs 
não é isolado. Acontece em Santa Catarina, acontece no Parãná~---no- Rio 
Grande do Sul, e em quase todos os Estados brasileiros. 

Sr. Presidente, realizar reformas estruturais sem o apoio coordenado dos 
diferentes órgãos administrativos necessariamente nelas empenhados é ma
lhar em ferro frio. 

A questão é complexa e depende, sem dúvida, de uma definição do que 
se quer reformar e do alcance dessas reformas. 

Devemos nos preparar para disCutir esseS problemas e encaminhar asso
luções próprias a eles, pois acreditamos que se aproxima o momento em que 
se colocarã como necessidade realizar esse debate. 

Graves_, e de base estrutural, são os problemas com que hoje se defronta 
a sociedade brasileira. Não adianta negar a evidência di:Ss-õ, jã que a verdade 
nos entra pelos olhos a cada momento. A inflação estâ viva, atívã., -apesar da 
recessão. De onde, e em que intensidade recompõe a cada instante as suas 
forças? É preciso que haja uma resposta a essa questão, bem assim a outras, 
de igual ou maior gravidade. Assim, somente assim, esfarernos de fato prepa
rados para conduzir o nosso País a um futuro melhor, menos pábrc e social
mente mais avançado. 

É preciso ainda que se diga, Sr. Presidente, que hã no Brasil uma ociosi
dade de 40% na área de máquinas, há uma mão-de-obra elevadíssima, hoje, 
no Brasil, também na ociosidade, igualmente também em matérias-primas. 

Então, veja V. Ex•, um país que precisa produzir para o seu mercado in
terno, precisa produzir para o mercado externo, para atender aos compromis
sos da dívida externa, precisa produzir para gerar oportunidades de emprego, 
não só para aquela grande massa que se encontra desempregada, na ociosida
de, mas também para aqueles jovens que vão completando a idade de traba
lho. Entretanto, o Governo prossegue divorciado desses aspectos tão funda
mentais da vida brasileira. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite-me V. Ex• uma râpida intervenção? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA -Com muito prazer, Senador Lâzaio Bar
boza. 

O Sr. Lázaro Barboza- Senador Evelásio Vieira, quero mais uma -vez 
congratular-me com V. Ex~. que sempre discute nesta Casa proble~as funda
mentais do interesse nacional. E quando V. Ex• chama a atenção para a ocio
sidade de 40% do maquinârio industrial instalado no País e que, para com is
so, chama a atenção do Senado também para a ociosidade da-mão-de~obra, 
do número cada vez maior de trabalhadores brasileiros jogados ao desempre
go, é preciso evidenciar que, em grande parte, isso foi ocasionado pela queda 
violenta no volume de investimentos do País a pãrtir, sobretudo, do final de 
1980 para cã. O índice de investimentos, que esteve por volta de 25% caiu, se
gundo os técnicos do Governei, para 20%, mas na realidade dá para se perce
ber que essa queda foi ainda maior. E no modelo, como o-modelo brasileiro, 
um País como o nosso, uma economia como a economia brasileira que tem, 
por si mesma, uma condição interna intrínseca e muito grande de exigências 
nesse setor, a queda de investimentos acabou redundando na altíssima taxa 
de desemprego. E o Governo precisa imediatamente voltar as vistas para isso, 
aumentando o percentual de investimentoS; sobretudo nas áreas mais gerado~ 
ras de empregos e de salários. Inclusive, o Governo precisa aprender que é 
preciso, nesta hora, diante desse quadro social grave que o País vive, abrir 
mão de certos projetes megalomaníacos e enxergar a realidade nacional. Ou 
se faz isso, ou se busca, com muita rapidez, as reformas estruturais de que V. 
Ex~ fala, reformas Profundas-, em praticamente todos os setores, ou nós com
prometeremos inapelavelmente o fut_uro deste País. Meus parabéns a V. Ex• 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- O desemprego ri() Brasil surgiu em razão 
obviamente da recessão, e a recessão surgiu porque os credores internacionais 
é que a impuseram. 

O Sr.- Lázaro Barboza- Muito bem! É verdade! Tanto é que um dos 
grandes negócios realizados lá fora pelo Sr. Dç:lfim_Netto, na Grã-Bretanha, 
num dos seus grandes negócios, num desses grandes empréstimos, enorme 
parte, vultosa parcela desse empréstimo externo contratado da Grã-Bretanha 
.Jos foi entregue, ou estâ sendo entregue, não em forma de dinheiro, mas na 
~Orma de equipamentos que poderiam e deveriam ser produzidos aqui, até 
'or que as indústrias do setor se prepararam para produzi-los. Está aí o setor 

ferroviãrio, por exemplo, que há muito tempo não recebe encomenda de um 
parafuso, jogando milhares e milhares de pais de família no desemprego, en
quanto o Sr. Delfim Netto compra locomotivas lá fora. Enquanto que no Rio 
Grande do Sul. por exemplo, uma empresa nacional ganha a concorrência 
para o fornecimento dos trens suburbanos, e depo1s de ganhar a concorrên
cia, a entidade que cuida do setor de transportes nci Rio Grande do Sul assina 
um contrato com a multinacional. E a empresa nacional vencedora da con
corrência chegou a ingressar em juízo com o nlandado de segurança- e eu 
fiz Um discurso nesse sentido- e depois de ganhar a liminar, abriu mãos do 
mandado de segurança. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - E foi à Justiça pedir desculpas ... 
O Sr. Lázaro Barboza- Foi à Justiça pCdir desculpas, porqúe a Justiça 

havia "feito irijUsfiça. Veja v~ -Ex~ ate onde Chegamos. 
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Outra razão, também, da queda dos in

vestimentos no Brasil, é em razão dos altos juros que o Governo oferece atra
vés de Caixa Económica, que é altamente rentável se comparada com a renta
bilidade da maioria das empresas, hoje, no Brasil. Como o empresário, rein
vestfndo na expansão da sua empresa, no aumento da sua produção, tem uma 
rentabilidade financeira inferior à que a Caixa Económica, a Caderneta de 
Poupança ou o OPEN oferecem, ele opta pela aplicação no mercado financei
ro que é, hoje, na verdade, rrielhor do que a rentabilidade oferecida pela sua 
empresa, diante das cOridíções do mercadO consumidor brasileiro. 

O ~R. LA'ZARO BARBOZA -Senador Evelásio Vieira, aproveito-a 
oportunidade do discurso de V. Ex~ para fazer aqui uma denúncia, jã que V. 
Ex• lêmbra mais um aspecto importantíssimo do programa. No Estado de 
Goiás, que o eminente Senador Henrique Santíllo e eu temos a honra de re
presentar nesta Casa, está acontecendo um fenômeno que se acelerou dema
siadamente de um ano e meio para cã, atingindo um setor importantíssimo de 
nossa economia, porque Goiâs ainda é um Estado de economia primãria as
sentada, sobretudo, na pecuária e na agricultura. A quantidade de proprie
tários rurais, sobretudo pequenos e médios propríetârios rurais que estão 
vendendo suas propriedades até por preço vil, mas deixando de trabalhar, 
deixando de produzir para aplicar esses poucos recursos na poupança, Sena
dor Evelásio Vieira, já é uma coisa de alarmar. Eu percorro o interior do meu 
Estado, sou também pequeno proprietário rural e devo dizer a V. Ex• que em 
Barro Alto, por exemplo, município onde tenho _propriedade, metade das 
pfopriedades estãO colocadas à venda e Um número enorme delas foi vendido, 
sobretudo para grandes empresârios, de um ano a um ano e meio para cá. 
Isso porque o pequeno fazendeiro, o homem que tem 200 vacas de criar, na 
sua pequena invernada, não aufere, no fim do ano, uma renda bruta nem 
mesmo de um milhão e meio de cruzeiro. Mas, se ele pega essas matrizes, sem 
falaf no imóvel, manda para o matadouro, ele põe tranqUilamente no bolso 
quatro milhões de cruzeiros, que aplicados na poupança ou no OPEN dão 
320 mil cruzeiros por mês, que ffiultiplicados por doze dá, seguramente, 
nobre Senador Evelásio Vieira, oito vezes o que auferiria criando seu gado na 
sua pequena propriedade. Eu pergunto: com um quadro como este, quem tem 
ânimo para continUar"tnfrentando a atividade produtora cheia de ônus, de 
riscos e sacrifícios? 

OSR.EVELÃSJO VIEIRA- No Sul ocorre o maisgraveainda. Pecua
ristas e produtores rurais se utilizam do crédito do Banco do Brasil, Qnde con
seguem financiamentos e não os aplicam na sua propriedade, mas sim na 
compra de Letras do Te_souro, de Obrigações Reajustáveis, caderneta de pou
pança. Pior ainda, empresârios que se utilizam de linhas de crédito especiais, 
isto é, juros altamente subsidíados na base de 3% ao mês e não aplicam na sua 
empresa, mas sim no mercado financeiro, porque maís rentável. Esfe é o triste 
quadro brasileiro. 

O Sr. Lázaro Barboza - Nobre Senador Evelásio Vieira, é o próprio 
Governo incentivando a ociosidade. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Perfeito. Como o próprio Governo, que 
também estimula as altas taxas de juros do Brasil para que o empresãrio vá 
buscar dólar no exteriOr, para poder fazer a reciclagem da nossa dívida lá no 
exterior. 

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que a grande verdade é que o ambiente 
no Brasil é de pessimismo sobre o futuro da nossa economia em razão do nos
so quadro presente de inflação altíssima, recessão profunda e desemprego 
crescente, baixos investimentos, taxas de juros exorbitantes, desorganização 
monetária e fiscal do Governo, exportações em queda, juros sempre mais ele
vados a cada ano a serem pagos no exterior, as dívidas externa e interna, e o 
alto custo da dívida. 

Sr. Presidente, acrescente-se a isto, adicione-se a isto, a maneira vacilante 
do Governo em conduzir a política económico-financeira, a exemplo do que 
ocorre na política partidária deste País. Estamos a seis meses das eleições e 
desconhecemos a legislação eleitoral. (Muito bem!) 
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SENADOR NELSON CARNEIRO- Expedie~te r.,;,ebido da Con

federação Nacional dos Trabalhadores na Agrícultura, de protesto contra 
dispositivo do Decreto-lei n"' 1.920, que dispõe sobre o desconto de contri
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SENADOR LOURIVALBAPTISTA- 35• aniversArio de fundação 
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4- ATAS DE COMISSOES 
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6 - LIDERES E YICE-LIDERES DE PARTIDOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 62~ SESSÃO, EM 13 DE MAIO DE 1982 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDll:NCIA DOS SRS. PASSOS PÓRTO, JORGE KALUME E ALEXANDRE COSTA 

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

-Jorge Kalume- Eunice Michiles- Gabriel Hermes-:--- Alexandre 
Costa- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Mauro Be
nevides- Agenor Maria- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo 
Coelho - Luiz Cavalcante - Gilvan Rocha - Lourival Baptista- Passos 
Pôrto- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon 
-Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- ltal)lar Franco 
-Benedito Canelas- G~stão MUller- José Fragelli- Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 28 Srs:. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. !•-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•s 246 E 247, DE 1982 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n"' 33, de 1982, que "prorroga 
por dois anos a validade do concurso de Fiscal de Contribuições Previ
denciárias' '. 

PARECER N• 246, DE 1982 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Leite Chaves 
Dos mais justos e oportunos esse Projeto do Senador Jorge Kalume. 
Implicarã a sua aprovação em que os candidat.os aprovados pelo DASP 

para o cargo de Fiscal de Contribuições P·revidenciãrías tenham um prazo de 
mais dois anos para que possam ser aproveitados pela InstitUição. 

Corno se sabe, concurso~ _desta natureza são realizados com validade de 
um biênio, ao fim do qual se torna perempto o direito dos candidatos de se.: 
rem nomeados. · _ _ . 

No último concurso foram aprovados 2.026 candidatos, nomeados ape~ 
nas 1.303, esperando-se a convocação de mais 278. 

Remanescerão 745, sem condição alguma de aproveitamento, já que o 
prazo de validade expirará a 18-5-Si-. 

Mesmo que se deixe de lado a legitima expectativa de nomeação desses 
candidatos, somente o custo de um concurso dessa natureza justificaria o seu 
aproveitamento. E essa possibilidade somente poderia ocorrer mediante o 
elastério do prazo de validade do concurso. 

Por todas essas razões manifestamo-nos favoráveis ao acolhimento do 
projeto, por seus aspectos de juridicidade e constitucionalidade e, de indis
cutível cabimento, quanto ao mêrito. 

Sala das Comissões, 28 de abril de 1982.- Aloysio Chaves, Presidente
Leite Chaves, Relator-- Bernardino Viana- Martins Filho- Franco Mon
toro - José Fragelli - João Calmon - Almir Pinto .. 

PARECER N• 247, DE 1982 

Da Comissão do Serviço Público Civil 

Relator: Senador Bernardino Viana 
De inicíãtiva do ilustre Senador Jorge Kalume, vem a esta comissão pro

jeto de lei, que prorroga, por dois anos, a validade do concurso de Fiscal de 
Contribuições Previdenciãrias. · 

Na justificativa da proposição o seu autor esclarece ·que: 

"Nesse concurso foram aprovados, em todo o Território Na-
cional, 2.026 candidatos. Destes, até o momento, foram nomeados: 

731 - candidatos por ascensão (interna); 
005 - ca_ndidatos por mandado de segurança e 
276-- candid3.tos recrutados dentre os demais aprovados. 

• 
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Representando um total de I .003 nomeações com o qUe rema
nescem ainda 1.023 candidatos. Destes remanescentes, o Edital 
MPAS/IAPAS n• 06/82 estã chamando 278 que, se nomeados, ain
da deixariam serri nomeações 745 candidatos aprovados no concur-
so." 

Em verdade o proposto,- além de garantir a validade do concurso por 
mais 2 (dois) anos aos 745 (setecentos e quarenta e cinco) candidatos aprova~ 
dos e ainda não nomeados, se consubstanciará em ritedida econOmica,já que 
os custos da realização de um concurso desta envergadura é muito aüo. 

Nada vendo, quanto ao mérito, que o possa invalidar, somos pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 12 de maio de 1982 ........ Agimor Maria, Presidente
Bernardino Viana, Relator- Luiz Fernando Freire- Moacyr Da/la- Gas-
tão Mü71er. -

PARECERES N•s 248, 249 E 250, DE 1982 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 145, de 1981, que "atribui 
às Secretarias de Agricultura dos Estados, dos Territórios e do Distri~ 
to Federal a competência exclusiva para fixar as quotas de farelo de 
trigo cabentes a cada produtor rural". 

PARECER N• 248, DE 1982 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 

De autoria do ilustre Senador Nelson CarneirO, o Projeto sob exame, 
visa a atribuir às Secretarias de Agricultura dos Estados, dos TerritóriOs e do 
Distrito Federal a competência exclusiva para fixar as quotas de farelo de tri~ 
go cabentes a cada produtor rural. 

2. Na Justificação, esclarece o Autor: use aprovado este projeto, com 
os melhoramentos que por certo serão feitefs pelos nossos nobres colegas, não 
veremos, como hoje se verifica, o anúncio de venda de farelo de trigo, quando 
a sua distribuição é somente para aqueles que de fato neceSsitam desse produ~ 
to. Os anúncios de venda simplesmente denunciam uln desvio do farelo da 
atividade rural e se transformam em mercadoria vendida no chamado ucâm~ 
bio negro", já que somente os produtores podeiiam -reCeb~lo''. --

3. Nada hã a objetar à Proposição sob os aspectos constitucional,jurí~ 
dico e regimental. Quanto à técnica legislativa, parece oportuno escoimar a 
ementa e o artigo 19 do neologismo ucabentes", de vernaculidade duvidosa, 
vantajosamente substituído por "atribuíveis", bem asSim colocar no presente 
o verbo da cláusula de vigência. 

No mérito (3.rt. 100, item I, n9 6, do RegimentO trlterno}; bãsta-assinalar 
a oportunidade do Projeto, pelas bem articuladas razões que o justificam, es
peCialmente pelo fato de, como assinalado, ser nas Secretarias de Agricultura 
que os produtores e criadores de todas as espécies vão, anualmente, renovar 
suas carteiras de produtores rurais. Por outro lado - como se enfatiza na 
Justificação- são a renovação dos cadastrOs e a verificação in loCo que habi· 
litam o estabelecimento de quota mãxima próxima do ideal para os verdadei
ros produtores e criadores_~ 

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto. por constitu~ 
cional, jurídico, regimental, de boa técnica legislativa e~ no mfmto (art. 100, 
item I, n9 6, do Regimento Interno), oportuno e conveniente, com as seguin~ 
tes Emendas: 

EMENDA N• 1-CCJ 

Substitua~se, na Emenda e no art. !9, o adjetivo .. cabeittCs" pelÕ adjetivo 
"atribuíveis". 

EMENDA N• 2-CCJ 

Substitua-se, no art. 29, o futuro do presente "entrará" pelo presente do 
indicativo .. entra". - -- -- -- -

Sala das Coffiissões, 14 de outubro de 1981.- Aloysio Chaves, Presiden
te - Martins Filho, Relator - Bernardino Viana - Raimundo Parente -
Humberto Lucena- Tancredo Neves- Franco Montoro- Nelson Carneiro; 
sem voto -João Callnon- Benedito Canelas- José Fragelíi"- Hugo "Ra
mos. 

PARECER No 249, DE 1982 

Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Benedito Canelas 

O projeto de lei que é posto à deliberação desta ComíSsão âtfibui compe
tência exclusiva às SeCretiiilãS-âe AgricUltura dos EStadOs, TerritórioS eDis~ 
trito Federal para fixar as qUOtas de farelo de trigo atribuíveis a Cada produ
tor rural. 

A proposiçãO é- ju-s1ifi"cada com a série de argumentos que seguem: 

-o farelo de trigo é produto indispensável na elaboração de rações para 
a pecuária, si.Iinocultura e avicultura; 

-está sob o controle da SUNAB a distribuição do farelo produzido pe~ 
los moinhos, e, com isso, são os Delegados da SUNAB que realizam a distri
buição do farelo pelos produtores de cada região~ 

-a SUNAB não POssui qualquer controle sobre a atividade do produ~ 
tor rural, e as exigências que raz para ins-crever 0- corisumidor de farelo se li
mitam a informes- gerais sobre a atividade desenvolVida -pdo interessado; 

-o Delegado da SUNAB, quase sempre, não possui condições técnicas 
e nem conhecimento dos segredos·da vida rural, sendo~ lhe, portanto, impossí~ 
vel avaliai" -as necessidades de cada produtor, 

-exemplo disso é o--qti"e Vem acciriiecend6- em. Brasíiia, onde a SUNAB 
excluiu produtores; inclusive de leite, pelo fato de não terem preenchido for
mulários. Em contrapartida, entregou à Sociedade Hípica de Brasília vanta~ 
josa quota de farelo de trigo subtraída dos produtores; 

-é nas Secretarias de Agricultura dos Estados, Territórios e Distrito 
Federal que os produtores vão buscar informações úteis e fazer declarações 
relativas à produção e renovar cadastros; 

- para a re-novação de cadastro, a Secretaria de Agricultura da unidade 
federada, por intermédio do seu Departamento de Produção e Extensão Ru· 
ral, realiza verificação que a habilita a estabelecer uma quota próxima à ideal 
para todos quantos se dedicam, realmente, à atividade produtiva; 

-com a aprovação do projeto, será corrigida a distorção representada 
pelo desvio do farelo de trigo da atividade rural. 

A Comissão de Constituição e Justiça considerou o projeto constitucio~ 
nal e jut;ídico", embora emendando-o em expressões utilizadas no texto. 

O farelo de trigo representa cerca de 14,5% do aproveitamento do grão. 
É subproduto empregado na alimentação de animais e aves, e na sua consti
tuição entram niaciria, piridoxina, ãcido pantotênico, riboflavina, tiamina, 
proteína. Portanto, elementos altamente nutritivos nele se acham presentes. 
E, na dieta humana, deixa de entrar~ por conter celulose, que acelera a passa
gem do alimento pelo aparelho digestivo, diminuindO a coritribt.iição nutriti
va proveniente de produtos de farinha enriquecidos. 

Em nosso País, o Decreto~ lei n9 210, de_27 _de fev~reiro de 1967, estabele
ceu o monopólio estatal da compra de trigo, sendo o Agente Financeiro do 
Gover'ri<>Fedenil o Banco do Brasil, através do seu Departamento Geral da 
COmercialização do Trigo Nacional. 

Mas quem orienta, executa e fiscaliza as atividades relativas à comercia
lização e à industrialização do trigo, em todo o território nacional, é a Supe~ 
rintendência Nacional do Abastecimento- SUNAB, por intermédío do seu 
Departamento de Trigo - DTRIG. 

O DTRIG foi ériado pelo Decreto no 56.452, de 9 de junho de 1965. 
Substitui o antigo Serviço de Expansão do Trigo, criado em 1944, na estrutu
ra do Ministério da AgriCUltura. 

Assim, sendo, compete ao DTRIG, além da previsão anual do consumo 
brasileiro de trigo, as seguintes atribuições: 

.....;.._promover, através dos órgãos competentes a importação da quantida
de necessária~ Complementaç~o d!J abasted!f1ento, considerada a produção 
eStimada de trigo nacional; -

-promover, controlar e disciplinar a distribuiçao do trigo nacional e do 
importado, de modo a atender às necessidades de consumo de cada região; 

- realizar estudos destinados à fixação dos preçOs de venda do trigo, 
seus derivados. subprodutos e sucedâneos (art. 29, III); 

- efetuar o levantamento das capacidades de moagem e ensilagem do 
parque moageiro nacion~l, com vistas a ajustá-las às necessidades do abaste
cimento; E 

-colaborar com· os ó_rgàos compe~entes da elaboraÇão de normas para 
a concessão de financíami:mto a em-presas moageiras; .. 

- adotar quaisquer outras providêncíiS-felacionadas com a comerciali
zação e industrialização do trigo, seus subprOdutos, derivados e sucedâneos 
(art. 2', IX). 

Como se verifica, à hipótese prevista pela proposição em exame interes
sam os itens III e_IX do art. 29 do Decreto n'? 56.452j65, que atribuem ao De
partamento de Trigo da SUNAB competência para realizar estudos para fi~ 
xação do preço de venda e para adotar quaisquer providências pertinentes à 
comercialização e industrialização do trigo, seus subprodutost derivados e su
cedâneos. 

O projeto em estudo, portanto, pretende at~}buir _às Secret":rias de Agri
cultura dos Estados, Territórios e Distrito -Fedeiaf competência que, atual~ 
mente, cabe à SUNAB. 

É evidente que, pela sua própria caracterização de órgão ocupado e 
preocupado, apenas, com os problemas relacionados com o trigo, o Departa~ 
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mente específico da SUNAB não olhe o aspecto da distribuição local de quo
tas de farelo. 

Por outro lado, a distribuição das quantidadeS,- pó.fêãda produtor, não 
retira nem descaracteriza a função de conipetência da SUNAB e do seu De
partamento de Trigo. 

O trabalho realizado pelo DTRIG continuará intocado, na SUa estrutu
ra, pela atribuição ã- ser d-esempenhada pelas Secretaffis de Agricultura, no 
caso de vir a proposição em exame tornar-se Lei. _ _ _ 

Haverá, sim, um relacionamento complementar. Isto é, o trabalho do 
DTRIG e a atividade das Secretarias de Agricultura, no setor se completarão, 
em benefício da produção nacional. . _ _ _ _ __ _ 

Em face d_o exposto, opinamos pela aprovação do presente projefo de lei, 
com as Emendas formuladas pela douta Coffifssão de ConstitUição e Justiça. 

Sala das Conti_s_s_ões, 18 de novembrode 198_1.- _Leite Chaves, Prç~iden
te- Benedito Canelas, Relator - José Rich_a --José Caixeta. 

PARECER N• 250, DE 198Z 
Da Comissão do Serviço Público Civil 

Relator; Senador Gastão Müllú 

De inicia ti v a do ilustre Senador Nelson_ Carneiro, vem ~_exame: desta_ Ço
Iriis-são projeto de lei, atribuindo às S~:cretarias de Agricultura dos Estados, 
dos Territórios e do DF a competência exclusiva para fixar as quotas de fare
Jo de trigo cabentes a cada produtor ruraL. 

Justificando a proposição, o seu ilustre autpr, assim se expressa: 

~·A produção de farelo dos moínhos é, vía de regra, distribuída 
através de quotas e sob o controlé da SUNAB, que, através.das seus 
Delegados, atribuem a quantidade de farelo que cada produtor ali 
cadastrado recebe mensalmente. 

As exigências para a inscrição na SUNAB, com o fim de obter 
a quota de farelo, são _basicamente de informe sobre a atividade do 
interessado, sem, no entanto, possuir, aquele órgão~--qtialquer con
trole sobre a_ ativídade do produtor e sem sequer conhecer as suas 
reais necessidades, uma vez que não cOnstitui especialização da SU
NAB e produção agropecuãria, ã.Vícola ou suína, etc. 

Â frente desses órgãos, geralmente e_stã um tecnocr~ta, que por 
essa própria natureza não possui os conhecimentos necessários da 
vida rural e estâ, portanto, impossibilitado_de_ avaliar _as n.e~_s_ida
des de cada produtor." 

Intenta, por conseguinte, a proposição,-ertn~xame, atribuir competêncíã, 
de forma Hexclusiva" às Secretarias de Agricultura dos Estados, dos Terri
tórios e do DF, para fixar as quotas de faielo de trigo cabíveis a cada produ
tor rural_ dentro da área de suas respectivas jurisdições. 

Considerando as Secretarias da Agricultura, como bem enfatiza o autor 
d0 projeto, órgãos onde os produtores e criadores de todas as espécies vão, 
periodicamente, renovar suas carteiras -de produtores rurais, e que, pela reno
vação dos seus cadastros e na verificação 'ln loco, procedida pelas referidas Se
cretarias, através de seus Departamentos de Produção e Ex,tenção Rural, é 
que se habilitam o estabelecimento a uma cota,. próxima do ideal das necessi
dades dos produtores do País, somos, no âmbito desta Comissão, pela apro
vação_ do P(ojeto, com as Emendas n9s 1 e 2-CCJ, 

Sala das Comissões, 12 de maio de 1982 .. - Agenor_ Maria, Presidente
Gastão Müller, Relator - Bernardino Viâna - Luiz Fernando Freire -
M oacyr Dali a. 

PARECER N• ZSI, DE !98Z 

Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei da Câmara n'i' 
40, de 198Z (n' 581-C/79, na Casa de Origem) que "cria o dia do Em
presário Brasileiro, e dá outras providências". 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

Originário da Câmara dos Deputados, o projeto sob exame visa criar o 
dia do Empresário Brasileiro, a ser comemorado, anualmente, no dia lO de 
outubro. 

Além dessa medida, a proposição, em seu artigo 29, declara patrono da 
indústria brasileira o industrial e pioneiro Delmiro Go1.1veia. A data Qç 10 de 
outubro é a que assínala o aniversário de morte da personalidade que o Autor 
do projeto deseja homenagear. 

Alega o Autor, em arrimo de sua proposição, os marcantes serviços pres
tados por Delmiro Gouveia, ao longo de toda sua vida, principalmente rias 
atividades industriais que empreendeu, algumas das quais em carâter de pio-
neirismo. ____ _ 

Estamos de acordo com o Autor do projeto, no destaque que faz das rea
lizações empresariais de Delrniro Gouveia, inegavelmente urna figura digna 

da h_omenagem que se lhe quer prestar. Contudo, não nos parece adequado 
que, pela via da exclusiva iniciativa pa-rlamentar, seja designado o patrono da 
índústr:ia brasileira,'serri_ que antes, ouvidos _os órgãos representativos do em
presariad_o_ nacional. a proposta represente verdadeiramente o consenso das 
categorias interessadas no evento. Assim, sem desprezar os inegáveis atribu
ros de Delmiro Gouveia~- entendemos que a sugestão para patrono da indús
tria brasileira deveria contar com o acolhimento da Confederação Nacional 
da Indústria, como entidade representativa dos industriais brasileiros. 

De outra parte, não vemos como produtivas _essãs iniciativas de ihsti- -
tuição de datas comemorativas, as quais, sobre serem, em certos casos, ape
nas louvamínheiraS, jã proliferam de tal modo que, a rigor, servem apenas 
para impor discriminação contráriã às tantas outras hipóteses airida não e 
lembradas, 

Assil!l sendo, o nosso parecer é pela rejeição do presente projeto, por in-
conveniente. ---

Sala das Comissões, 12 de maio de 1982.- Luiz_Cavalcante, Presidente, 
em exercício- ·oabrtel HermeS, Relator- José Fragel/i- Tancredo Neves 
- Bernardino Viana - Evelásio Vieira: 

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

A Presidência comunica ao plenário que determinou o arquivamento da 
consulta constante do O_fício SM/241, de 1979, instruída com o Parecer n9 
243, de 1982, da COiiilSSão de CóhStitUição·e JUStiça, uma vez que a matéria 
sobre a qual ela versa já se encontra regulada por decisão do plenário do Con
gresso Nacional, ao aprovar, em 4 de dezembro de 1980, o Parecer nO? 242/8( 
CN, da Comissão de Constituiç_ão e_Justiç_~ -da Câmar'!- dos_ Deputados._ 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- So.bre a mesa, projetes de lei 
que serão liQos pelo Sr.._ 19-S_~retªdp. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 78, DE 198Z 

"Altera a redacão do parágrafo único do art. 5~? da Lei nO? 3.373, 

. de JZ~d•_lllar~~" 1958." 
O Coilgresso Nacional decreta:_ 
Art. J• O parágrafo .único do art, ~.'da Lei n• 3_373, de 12 demarço de 

1958, pasSã. a viger com á seguinte redação: 
.. Art. 59 ··~··"--··--'"-•,..~·•"">·~,.. _ _._ •..••. w .• ,.,·~···••-••-""·-w•---
-Parágrafo úníco.~-- A filha solieinl, malõf de 21 (vint~ e uffi) 

anos, fará jus à pensão- temporária ainda que o segurado haja faleci
do antes dª __ vigência _pe_sta __ lei, perdendo-a somente se vier a ocupar 
càrgo _públiCo permane!lte." 

ArL 2~? Esta lei eTitra em-·viior na d3.ta -dé ~sUa publicação. 
Art. 39 Re~ogam-se as di~posiç'õeS em contrário. 

Jl!stificqção 

Em matéria previdenciária, tem sempre sido aplicado o princípio básiCO 
do direito da retroatividade benéfica. no sentido das benesses do seguro social 
terem como causa fatO gerador ocorrido mesmo antes da vigência do diploma 
legal que as concedeu. 

É o caso especifico da pensão temporária de que trata _o art. 59, da Lei n9 
3.373, de 12 de março de 1958, na parte em que concedeu esse benefício à filha 
de segurado falecido solteira, maior de vinte e _um anos, que não ocupa cargo 
público permanente. 

Em verdade, nessa hipótese, o direito à pensão deve ser assegurado mes
mo quando o segurado haja falecido antes da vigência do referido diploma le~ 
gal. 

Ocorre, no entanto, que as pensões temporârias que têm sido requeridas 
por filhas de segurados falecidos antes do advento da Lei nO? 3.373/58, têm 
sido denegadas, sob a alegação de que inexiste expressa disposição que auto
rize< a" sua conêessão. 

Ora, é not6r1o que há mansa e pacífiCa orientaçãojurl.sprudencial consa
gra_ndo o princípio da retr_oatividade benéfica no contexto da legislação _previ
denciãria, firmada por nossos tribunais superiores. 

No âmbito do E. Tribunal Federal de Recursos, por exemplo, são inú
meros os decisórios nesse sentido. Para melhor ilustrar a matéria, passamos a 
mencionar alguns: -

"TFR- AC no 46.438-RN- EMENTA- Pensão previdenciária. Seu 
deferimento à esposa eclesiástica, com apoio no art. 11, § 4~?, do Decreto-lei n9 
66/66, tendo em vísta o caráter em_irientemenie social da legislação previden
ciãria, não deve ser obstado pelo fato de esse diploma legal ter sido editado 
em data posterior ao óbito do ••de cujus". Sentença confirmada." (DJ de 28-
5-80); . 



Maio de 1982 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl (Seção Ii) Sexta-feira 14 JS37 

"TFR- AC n' 47.992-SP- EMENTA- Preenchidas as condições de 
vida "more uxorio" e dependência econômica, o óbito antedei à rCgislação 
que ampara a concubina não constitui impedimento ao reCo~Õhecimento do 
direito, princípalrTie"itfCTace às peculiaridades do caso. Sentença confirrriad-i." 
(DJ de 18-12-80); 

"TFR- AC n' 68.360-RJ- EMENTA-I) Não obsta que a lei vigen
te ao tempo do óbito não contemplass_e a hipótese de concorrência da compa
nheira, com os filhos, à pensão, hoje perfeitamente figurada na legi~!aç_ão pre
videnciária, que é de ordem pública, tendo o benefício caráter alimentar, .. de 
manutenção" - (CLPS, art. l'~), com aplicação imediata e retr6atíva, tendo 
em vista a finalidade de amparo social. 2) Apelo improvido." (DJ de 2-4-81); 

"TFR- AC n' 67.458-RJ- EMENTA- A convivência "more uxo
rio" por mais de_l4 anos e existência de um filho em comum, garantem à 
companheira o direito à pensão previdenciária, não-importando que Õ óbÍto 
do segurado tenha ocorrido antes da vigência Lei n'1 5.890/73-. que lhe esten
deu o benefício. Precedentes deste tribunal." (DJ de 8-10-81); 

"TFR- AC n' 72.471-SP- EMENTA- Previdência Social. Compa
nheira. Aplicação retroativa da Lei n~' 5.890, de 1973, dado o seu caráter so
cial."' (DJ de 10-12-81). 

Com fundamento nessa jurisprudência, o que buscamos, com a preten
dida alteração no texto do parágrafo único do art. 5'~, da Lei n9 3.373/58, é 
tornar claro - a fim de evitar exegeses prejudiciaí.S ão interesse público
que o direito à percepção da pensão tempáfâr"ia é assegurado às filhas d_e -se
gurados falecidos antes de que viesse a lume esse diploma. 

Portanto, nenhum noy_o_benefício previdenciãrio está sendo criado, ma
jorado ou estendido. Apenas estamos explicando o que a lei, de maneira indi
reta, já diz. 

Todos esses motivos nos levam à convicção de que a iniciativa merecerâ 
a aprovação dos ilustres membros desta Casa. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1982. -Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI No 3.373, DE 12 DE MARÇO DE 1958 .. 

Art. 5'i' Para os efeitos do ar-tigo anterior, considera-se famrtia do segu-
rado: 

I - Para percepção de pensão vitalícia: 
a) a esposa, exceto a desquitada que não receba pensão de alimentos; 
b) o marido invâ!ido 
c) a mãe viúva ou sob dependência econômíca pr-epOnderante do ftiOCiO

nário, ou pai inválido no caso de ser o segurado soli-eiro ou viúVo; 
II - Para a percepção de pensões temporárias: 
a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (vinte e 

um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; 
b) o irmão, órlâo de pai e sem padrasto, até a idade de 21 (vinte e um) 

anos, ou, se -inválido enquanto durar a invalidez, no caso de ser o s_eg~rado 
solteiro ou viúvo, sem filhos nem enteados._ - -

Parágrafo únicO. A filha solteira, maior de 21 (v-inie·e-úln) anos; só per
derá a pensão temporária· quando ocupante de cargo público permanente. 

..•• -••• -•. ·~ •••• ~ •••••• ·-· •• ~ ••••••• ;I..~.;!:-;__,.·':..--.:....~'-"·. •"• ••• ~~'l·. ~·-.lo. 

(Às Comissões de Coiistituição e Justiçá, de LeiiSlaçào Soc(a/ e 
de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 79, DE 1982 

Elimina da Consolidação das Leis do Trabalho, restrições aos 
acordos salariais celebrados entre empregados e empregadores. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i' É revogado o art. 623 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Art. 2'1 Esta lei entrará em vigor na data de sua pUbliCação. 

Justificação 

O disposto no art. 623 da vigente ConsolidaÇão das Leis dO Trabalho é 
incompatível com o regime de autonomia e liberdade sindical para a reali
zação de acordos coletivos de trabalho. Eis o textO do art. 623 da CLT: ''Será 
nula de pleno direito disposição de Convenção ou Acordo que, direta ou indi
retamente, contrarie proibição ou norma disciplinadora da política 
econômica-financeira dO Governo ou concernente à política salarial vigente, 
não_ produzindo quaisqu-er efeitos perante autoridades e repartições públicas, 
inclusive para fins de revisão de preços e tarefas de mercadorias e serviços. 

Parágrafo único. Na_hipótese deste artigo, a t:!_ulidad~ será declarada de 
ofício ou mediante representação, pelo Ministro do Trabalho ou pela Justiça 
do Trabalho em processo submetido no seu julgamento". 

FunCiOna tal díSposltlVO Cõmo ína~eftável restrição ãos reajustes salariais 
acordados por empregadores e ernp-ieif!dos_:Sua reyogaçào impõe-se por essa 
razão_ e pelos motivos expostos na tese elo :Pr. _-ª_enedito Calhefros Bomfim, 
irltÜUlãda "Direitos e Liberdades dos Trabalhadores", aprovada na VIII 
Conferência Nacional dos- Advogados do Brasil. (Manaus, maio de 1980). 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1982. - Franco Montoro. 

(Às Comúsões de Constituição e Justiça e de LeglslGçào Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 80, DE 1982 

Veda às erDisSõi&S -de" rádio e televisão fazerem propaganda co· 
inerciai-utilizando-se de frases ou textos em língua estrangeira, e dá 
OUtras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art._l ~ Ficam as emissoras de rádio e televisão em todo o País proibi

das de divulgar propaganda comercial, falada ou televisada, que contenha 
frases _ou textos em língua estrangeira. 

Art. 2~' O Poder Executivo regulamentará _esta lei no prazo de 90 (no
venta) dias contados de sua publicação, indicando as sanções aplicáveis aos 
seus infratores. 

ArL 39 Esta leí entra em vigor na -data de sua publicação. 
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Esta nossa iniciativa, proibindo a utilização de frases e textos em língua 
estrangeira nas programações- comerciais de emissoras de rádio e televisão, 
tem por objetivo, além da defesa do consumidor, a valorização do nosso idio-
ma. 

Em verdade, cada vez mais se acentua 6 abuso da utilização de expres
sões em língua estrangeira para fins comerçiais, levando o consumidor a co
riietCr equívocos na escolha de certos produtos, como se fossem de origem es
trangeira ou de Know-how importado, quando, de fato, são materiais genui
namente nacionais. De outra parte, o exagero do emprego de vocábulos es
trangeiros reflete certo -desprestígio para a nossa-Hngua, tão rica em flexões de 
toda ordem. 

S~a d~ Comissões, 13 de _maio de 1982._ --Gastão Müller. 

(Às Comissões de Constituicào e Justiça e de Educação e Cultu-
ra.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetes lidos serão pu61ica
dos e remetidos às comissões cOmpefe"ntes. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Bernardino Viana como Líder 
de Partido. 

O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO 
QI)E, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÃ"PUBU· 
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLI· 
CADO POSTERIORMENTE. 

·::o SR. PRESIÍIENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Alexandre Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

Recebi um telex da Associação Comercial do Ceará, pelo qual o presi
dente daquela associação dá conhecimerito de que o Governo Federal, alra
vbs da Lei n~ 1.932/82,- tira do Nordeste quase todos os recursos do FINO R 
para o Projeto Jari e o Projeto Carajás_. 

Sr. Presidente e Srs. SenadOres, e_ss_e te1C>f- ~emonstra, na realidade, quais 
são os objetivos do_ Governo Federal para com o Nordeste e os nordestinos. 

Continuamos à mercê de _migalhas e de ilusões, e_ não podemos calar 
diante de tamanha monstruosidade que se pratica corlifa o Nordeste. Quando 
vamos exportar o que produzimos, o nosso sal, o nosso tungsténio, o nosso 
algodão, Õ nosso sisa(; os dólares dessa exportação befl:eficíã.m tão-somente a 
Uniào.·Quando vamos comprar, Sr. P~esidente e Srs. SeJ;~.adores, beneficía
mos o Sudeste, mais urna veZ a União. Somos traídos_ vergonhosamente. Na 
hora da divisão do bolo, quando os incent!vos fisçaís deveriam dar ao Nor~ 
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deste oportunidade de aos poucos ele ir se libertando, o Governo dá essa pu
nhal~da pelas costas na economia do Nordeste. 

Não podia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixar d_e ler esse telex e ma
nifestar aqui o meu protesto, o meu veemente protesto, porquanto eu não en
tendo essa insistência do Governo em querer beneficiar Jari e Carajãs às cus
tas da Região nordestina. Se formos analisar o que é Jari, é de s_e pensar, Sr. 
Presidente, por que esse protecio_nismo ao Jari, em detrimento da região mais 
espoliada do BrasiL Se formos anafisar, tambérri, o ProJeto ·carajás, que já 
soma milhões de dólares que o Governo tornou emprestado no mercado in
ternacional, aos banqueiros internacionais, ainda é pouço e precisa-se mais 
uma vez esvaziar os incentivo.§ _fiscais do Nordeste para beneficiar_Carajás. 

Sr. Presidente, outro problema ainda me traz aqui. Leio na Tribuna da 
Imprensa que o Governo vai agora, no próXimoâia 15, desativar 66 m_il_ pes
soas que estão nas frentes de_ emergência do l;l'ordeste, e até o dia 31 mais 47 
mil, num total de 113 mil trabalhadores que, deslig_~~os des~a frente de traba
lho, passarão a não ter condições financeiras para enfrent"ãr o alto custo de vi
da. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na hQr<õJ. em que esses ·113 mil operários fo
rem desligados das frentes de serviço, eles não vão_encont_rar trabalho incon
tinenti. A maioria é de pequenos rurícolas, minifundiários, que vão para as 
suas roças trabalhar, a maioria, repito, sem crédito, sem um ganho diário. ~ 
de s_e perguntar: de que vão viver centenas de pais de família? -

Não sou contra a desativação dos cerito e tantos mil operários. Acho até 
que é necessário desativar, mas não s_ou a favor de que a deSatTvação jogue à 
rua da amargura centenas de pais de família. O Gov-erri_o-aeve desativar e dar 
a esses operários que por 3 anos estão classificados nas frentes de serviço, 
pelo menos, três meses de pro labore, para que eles possam, trabalhando na 
sua roça, aguardar a produção de mantimentos suficientes para se manterem, 
o que levará no mínimo 90 dias, 

Com essas palavras, deixo aqui, Sr. Presidente, um apelo com relação à 
frente de serviço, e o meu veemente protesto a respeito do problema de incen
tivos fiscais, tirados em má hora da economia nordestina. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AGENOR MA
RIA EM SEU f>ISCURSO: 

Através Decreto Let n'>t 1.932/82, governo -áCaba desferir novo inaceitá
vel golpe nordeste, permitindo desvio recursos FINO R companhia Jari e Pro
jeto Carajás. Fato exige enérgico posiciónamerito" representações políticas 
mais autênticas região sen{ido fa.zer reexaminar matéria, atitude sabermos 
poder esperar eminente parlamentar nordestino, tanto através tribuna como 
aluando junto lideranças Senado, quais muito contribuintes expressando 
condenação suas bancadas. Sobre assunto emitídos Exril9 Sr. Presidente Re_
pública telex cujo teor reproduzimos conhecimento Vossência: -

EXCELENTI~SI\10 SENHOR 
PRESIDENTE JOÃO FlGUElRLD 
BRASILIA- Df 

Esperançosos denúnçias forn~ulamq_s V<lS'i\~~nua por telex 4-~-82;, reitera
das telex 17-3-82, impediriam desvio recursm t'T"'~UR arquitetado setores go
verno, tomados agora maior e mais justa i. ,-~naçãO vemoS- CQnctetizada 
aquela ameaça através Decreto Lei n• 1.932, 1·82, publicado DOU 31-3-
82.. 

Pretexto instituir '<iriCentP1o fiscal prQ;,·to"'-i.Úaesse-pa:ra comércio exte
rior país, situados áreas amazênia •lriental re!Crido diploma autoriza utili
zação investidores ''outro~ inceutb\_Jr. fiscr' JedutiVeisi"mposth renda deyi
do", excetuando apenas deduções relativas EMBRAER_ e MOBRA_L 

E mais que patente intuito, reiteradamente denunciado Vossência esta 
entidade, nossas cairmãs e governadores Estados nordestino, transferir recur
sos que se alocariam nordeste, através SUDENE, para conpanhia Jari e pro
jeto Carajãs, quais, assim, sobrepõem-se absoluta prioridade exaústivamente 
assegurada Exm'i' Sr. Presidente desenvolvimentO esta--região. - -- --

Fineza propósitos, co"erência ação e fidelidade compromi"ssos feitos dire
trizes governamentais, caso esta área país, qu-e são--características sua perso
nalidade, autorizam·.:.nos ilaÇão sutilezas mecaniSrilo estabelecido decreto lei 
supracitado, com suas implicações altamente negativas realização priOridade 
nordeste, não foram devidamente esclarecidas Vossência pelos formuladores 
aquele diploma legal, lamentavelmente isensíveis até repercussõéS p-Ouco li
sonjeiras resultantes mesmo irriagem governo. 

Com maior respeito e fundados confian-ça ainda inabalável cumpiíme-ntO 
patriótico cOmpromisso assumido Chefe Nação integração_ esta região prC1 
cesso desenvolvimento país, contra qual autoridades outras que tortuosa~.1en-

te conspiram, esperamos seja urgentemente reexaminado Decreto-lei n'i' 
1.932/82, forma ressalvar incentivos fisCais dedutiveis Imposto Renda desti
nados F!NOR. 
Cordialmente, pela 
Associação Comercial Cearã 
Vicente Salles Linhares 
Presid~nte. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobro 
Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÔRTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores; 

Ao completar 38 meses de exercício do Governo de Sergipe, afastã.:se por 
dever constitucional o Doutor Augusto do Prado Franco. 

É ced_o ainda para se avaliar a·dírilensão temporal deste período da admi
nistração estadual. 

Tendo recebido a faixa governamental das mãos honradas do Engenhei
ro José Rollemberg Leite, depois de um período estruturado e feliz de um dos 
melhores e~ecutivos do meu Estado, pôde o Doutor Augusto Franco dar asas 
à realização dos seus sonhos de velho aspirante ao Governo de Sergipe. 

Começou por abrir as portas do Governo à participação política com a 
audiência das forças partidárias que compunham a ARENA. E fez toda a sua 
a-dministração voltadg. para o êxito político, calcada nas aspirações mais am
plas dos segmentos sociais do Estado. 

Voltou-se inicialmente para os grandes projetas minerais do Estado, 
como o enxofre, a barrilha e o potássio. Destes, destacou-se, pela campanha 
que se empenhou todo o povo sergipano, a·exploração do potássio. Graças ao 
Presidente Geysel, que deu força ao Governador Augusto Franco, Sergipe 
viu criada a PETROM!SA, empresa subsidiãria da PETROBRAS, que está 
tocando a prospecção dos minerais potássicos nos municípios de Siriri e Ro
sário do Catete e já a partir de 1983/84 estará produ7indo 500 mil tonela
das/ano desse insumo h''>ILO de fertilização dos solos brasileiros. 

Para atender _à produção emergente de minénos e aduhu-. Para dai va
zão a produção industrial rie mais duas fábricas de cimento que estão se insta
lando no Estado. Para o escoamento da poodução de uréia e amónia, de uma 
uriidade em fase de acabamento da Petrofértíl, outra subsidiãria da PE
TROBRÃS. E para segurança do transporte marft1mo da produção agroin~ 
dustrial do Estado, enfim, se conCretizava o projeto e construção do terminal 
por-tuário de Sergipe a se localizar na p-raia de Pirambu, no litoral norte do 
Estado. Velha aspiração dos sergipanos que se realizou sob os auspícios do 
Governo Augusto Franco. 

Para que fiquem, Sr. Presidente, anotadã.s nos Anais desta casa, VOU assi
nalar as obras realizadas neste triénio fecundo e incomparável de admiii.is
traç~9: pública: 

1) cerca de 14.000 casas e ap-artamento_s populares, mais do dobro das 
casas construídas até hoje no Estado pelo Sistema Financeiro de Habitação; 

2) deixa as sedes dos muniCípios- com telefonia em todo o Estado; 
3) duplicou o número de matrículas na rede oficial de escolas no Estado, 

..:mn~-mrra-oferta superior a 200 mil ingreSSOS de alunos; 
4) o Governo Augusto Franco, no setor rodoviário, investiU em mais de 

760-quilômetros de estradas, sendo 500 quilómetros de vias rurais e 260 quiló
metros de rodovias asfaltadas, o que significou 76 por cento de tudo o que foí 
feito pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem nos seus 30 anos 
de existência; 

5) trinta e três_ povoados recebera_m-a energia de Paulo Afonso e cerca de 
2.000 propriéáades tiveram ·a eletrificação rural; 

6) o Banco do Estado de Sergipe aumentou o seu capital de 60 para 330 
milhões de cruzeiros;~ aumentou o seu patrimônio líquido em mais de lO v~ 
zes, estando hoje em l bilhão e 200 milhões de cruzeiros. Passou o número de 
Agêncfas instaladas -para- vinte· e duas~ naS Princípals cidades do interior e em 
outras capitais como Salvador e Rio de Janeiro; 

7) No setõr de saúde foram d_uplicados os tlúmeros de centros médicos e 
postos de saúde, dando cobertura a uma população demais de 500 mil habi
tante-s.-Deu-se assistência médica crescente através da rede da Secretaria de 
Saúde e do Instituto da Previdência do Es_~ado, este último, com padrões na~ 
ciom\is de assistência com CentrOs de Reaj;)ilitação, Odontologia, Radiologia, 
Serviço Social, Farmácia, Program~ Materno-Infantil, Programa de Assis
tência ao Idoso e ao Dfabêtico e P.rogr"ainã de Reintegração do Deficfente 
Físico e Mental; 

8) no setor- de saneamento básico, ficOu -resolvido até o ano 2.000_0 
problema de abastecimento d'fl1w~ de AracaJu :\ Capital tinhà mananciais 
que ofereciam apenas 44 rrt1lhõe::. ue litros/dia. Com a ampliação desses ma
nandais Aracaju passou a receber 65 milhões de litros. E agora, com a parti
cipação da Adutora do São Francisco, a oferta passou para 137 milhões de li· 
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trosfdia, o que significou uma disponibilidade de água para muitos anos de 
crescimento de nossa Capital; 

9) o programa de adutoras é o mais abrangente dos projetes básicos de 
combate às secas no Nordeste c de abastecimento d'água às populações dos 
diversos CentrOs u!6ãnos e industriais. - -

A adutora do São Francisco anteriormente citada, vai abastecer com á
gua captada no São Francisco todo o complexo químico de Sergipe, incluin
do as fábricas de fertilizantes riitrogenados e potássicos. 

A adutora do Alto Sertão vai captar água do Rio São FrancisCo e ã.baste
cer os municípios de Pôrto da Fôlha, Pôço Redondo e Monte Alegre, em sua 
primeira etapa. Sua extensão total será de 223 quilómetros e beneficiará uma 
população de 50.000 pessoas e um rebanho de 110.000 cabeças. 

Adutora do Piauitinga, terá cerca de 137 quilómetros e cobrirá os mu
nicípios de Lagarto, Simão Dias, Riachão do Dantas e Pôço Verde, benefi
ciando uma população de 114 mil habitantes. 

A adutora Sertaneja, com a linha-tronco já ímplantada, tem sua cap
tação no muniCípio de Amparo do São FranCisco, estendendo-se por cerca de 
140 quilómetros da região Sertaneja. Atilalmente atende a oito cidades, 17 po
voados e diversas fazendas, perfazendo um total de 5.000 lígações. 

E, por fim, a adutora do Agreste, que irã reforçar oS siStemas de Itabaia
na e Frei Paulo e abastecer a outras seis sedes municipãis e diversos povoados 
no agreste sergipano e atenderã a uma populàção de 200 mil habitantes. 

Com este elenco de ralizações, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Doutor 
Augusto Frahco deixa o Governo cercado da estima e do respeito público dos 
seus concidadãos. Teve um comportaménto humilde e paciente no trato com 
o povo. Não perseguiu ninguérri e tratou a todos com aterição e interesse._ 

Por ser o homem mãis rico do Estado, gerou-se em torno dele uma ima
gem de domíni-o e de absolutismo. A imprensa nacional, nem sempre bem in
formada, deu-lhe a condiÇão de herdeiro dos costumes e das prãücas dos anti
gos senhores de engenho do Nordeste. 

Ninguéin, em meu Estado, posso assegurar, governou com tanta liberali
dade e com tanto espírito democrãtico. 

FOi o mc:üs simples e o mais ameno dos seus governantes. uos mais ve
lhos não virain alguém parecido e os mais novos, creio, rião verão outro 
igual". 

Renuncia ao restante do seu mandato para se candidatar a deputado fe
deral. Apresentou ao PDS o nome do seu sucessor, como candidato das pre
ferências populares do Estado. O melhor Prefeito de Ar8.cãju, Engenheiro 
João Alves Filho. Até neste episódio, ele inovou em tradição política do_ Esta
do. Foi buscar um candidato, seu recente adversário, descompromissado dos 
laços afetivos e partidários, sem a arrogância dos lançamentos de "bolso de 
colete" e surpreendeu o Estado com um ato altamente representativo da sua 
impessoalidade no trato da relevante solução política. 

Ninguém governoU Sergipe com-- mais Poderes do que o Dr. Augusto 
Franco. Mas, também, ninguém o conduziu com mais superioridade e 
isenção do que ele. A histôda haverã de lhe reservar o justo lugar de um dos 
períodos mais realizadores, mais democráticos e mais populares da adminis
tração púbHca estadual da no_ssa Terra. 

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

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Dia II deste mês, nomeado pelo Presidente João Figueiredo, tomou pos
se no cargo de Ministro dos Transportes o Engenheiro Cloraldino Soares Se-_ 
vero, em substituição ao Engenheiro Eliseu Resende. 

Nesta oportunidade, é-me grato salientar o trabalho eficiente e patrióti
co do ex-Ministro, não obstante as dificuldades orçamentárias enfrentadas 
em conseqUência da conjuntura nacional e quiçá internacional. 

O Dr. Eliseu Resende provou seu tirocínio administrativo, desde quando 
geriu o DNER, na época em que o dinâmico Mãrio Ancfreazza: fõí Ministro 
dos Transportes e a Amazôniâ g-randerllente fav6recidã coin o ãv-ançado pla
no rodoviãr10; SacUdindo a imensa área, indo até o Estado do Acfe. 

Agora Eliseu Resende é substituído pelo seu digno auxiliar Cloraldino 
Soares Severo, antes na Chefia do DNER, onde soube, com esPecial desvelo e 
aprumo, desempenhar o elevado cargo, vital para o desenvolvimento brasilei
ro. 

O Sr. Alberto Silm- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Com prazer, nobre Senador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Sih•a --Cori&ratulo-me com V. Ex• pelo discurso que faz a 
respeito da indicação do Engenheiro Cloraldino Soar_es Severo para o cargo 
de Minístro dos Transpoites. Tive CO.õ.HHõ Cóili esse grande técnico em duas 

oportunidades bem distintas: uma, quando Governador do Piauí- S. Ex.', a 
essa época, era Diretor de Planejamento do DNER. Ali apresentei-lhe o Pla
no Rodoviário do Governo do Estado do Piauí, que mereceu, por parte da
quele técnico, estudo tão aprimofado e de tão grande conceito dentro do 
DNER, que esse plano foi ã:provado sem maiores delongas. Novamente vim a 
tratar com o Dr. Cloraldino Soares Severo quando éramos Presidente da EB
TU. Era S. Ex• Um dos assessores do MiniStro Reis Velloso, do Planejamen
to, para Assuntos de Transporte. Foi de uma conversa com S. Ex• qUe surgiu, 
por parte da EBTU, a adoção do programa dos ônibus articulados, que S. 
Ex• apontava como uma soluç_ão intermediária entre os ônibus múltiplos, que 
queríamOs TntrOduzir, e a realidade internacional,-em termos desse trarispor
te. V. Ex• acaba de dizer ser o Dr. Cloraldino Soares Severo o técnico capaz 
pari a função que Vai exercer. Congratulo-me com V. Ex" pelo proituilcia
mento e com o Presidente da República por ter nomeado tão importante téc
nico para a Pasta dós TranSportes. 

O SR. JORGE KALUME- Reputo o depoimento de V. Ex• dos mais 
valiosos. Primeiro, porque de homem da Oposição; segundo, porque de En
genheiro. Daí porque recebo com muito prazer este seu aparte. Muito obriga
do. 

Sr. Presidente, estou certo d_e que o novo Titular, com a experiência hau
rida no exercício constante da sua profissão e depois como responsãvel pelo 
setor rodoviãrio, também saberá, com seu trabalho, honrar o Ministério, 
prosseguindo com maior ênfase as tarefas que lhe são afetas. 

COIU<Y ele mesmo enfatizara: 

.~·comprometo-me, serl'! m~dir sacrifícios, a mObilizar todo 
meu esfofço pessoal e da equipe Que agora me cabe dirigir, no senti
do de dar cumprimento aos superiores objetívos do GOverno nesta 
Pasta." 

O $r. Passos Pôrto - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Ouço, com muito prazer, o nobre Senador 
por Sergipe, Passos Pôrto. 

O Sr._ Passos Pôrto- Nobre Senador Jorge Kalume, V. Ex• ouviu hã 
instantes as homenagens do Senador Alberto Silva ao nosso Ministro dos 
Transportes, Engenheiro Cloraldino Soares Severo. Gostaria de inserir no 
discurso de V. Ex• a minha homenagem pessoal ao Engenheiro Eliseu Resen
de, grande Ministro dos Transportes deste Governo, conl soma incomparável 
de obras e de serviços prestados ao País em toda a área dos transportes. No 
setor ferroviãríci, nó setor rodoviário, no setór portuário e no setoi marítimo, 
no prosseguimentQ das obras dos Metrôs de São Paulo e do Rio de Janeiro, 
em qualquer atividade atinente a seu Ministério, o Ministro Eliseu Resende 
exerceu com proficiência SeU cargo. Grãride técnico brasileiro, engenheiro 
PhD, começou sua vida pública no Departamento de Estradas de Rodagem 
no Estado de Minas Gerais, no Goverho -Magalhães Pinto. A partir daí, teve 
uma carreira ilJ.!~i_nada, sempre de êxito e de serviços prestados ao seu Esta
do e ao Brasil. S. Ex• agora deixa a Pasta dos Transportes, para se candidatar 
ao GoVerno_ do Estado de Minas Gerais. Neste instante, em nome do meu Es
tado, Sergipe, a que ele serviu com obras de infra-estrutura das mais iinpor
tantes e que culminou com a assinatura de contrato para a construção do 
Porto de Aracaju, que haverá de ser, sem dúvida alguma, a obra do século no 
meu Estado, me assoc:io às homenagens que _v. Ex• presta a es~e grande brasi
leiro que é Eliseu Res_ende. 

O SR- JORGE KALUME- Meu nobre Colega, quando vim a esta tri
buna estava certo de prestar uma justa homenagem ao Ministro Eliseu Resen
de, haja vista os apartes que eu tenho recebido, e, agora, o de V. Ex•, porque 
estam_o-s testemunhando a noss~ admiração quando o Ministro Eliseu Resen
de sai, e não quando chega. Daí o valor da homenagem que todos aqui, em 
cOnJunto, lhe estamos prestando. 

O Sr. Bernardino Viana - Permite V. Ex• um aparte? 

- O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer, ouço o nobre Senador 
Bernardino Viana, do Estado do Piauí. -

- -0 Sr. Bernardino Viana- Muito obrigado, m~u ~~~o Senador Jorge Ka
lume. Nesta opottuni~ade, por seu intermédio, desejo feliz desempenho ao 
Ministro Cloraldino Soares Severo, que ãsSUme o Ministério dos Transpor
tes. Também neste momento faço um apelo a S. Ex•, para que providencie a 
construção da ponte sobre o Riacho M~cambirá, no trecho Pedro II (Piauí) 
- C~ateús (Ceará), tão prome~i~a pelo Ministério dos Transportes, e que 
t~m~cm S. Ex• mande asfaltar- é uma das maiores-reivindicações do povo 
pialllense -.o trec!?-o Gatu~iano- Oeiras, _tia BR-220. Ainda ne&ta oportuni-

, da de ajgadeço, em nome do meu Estado e no meu próprio, as obras que reali
zou o Ministro Eliseu Rese~de no _piauj_,_notadamente o Porto de Luís Cor
reia e as eclusas de Boa EsPerança; O.o rio-- Parnaíba. 
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O SR. JORGE KALUME- Quero dizer a V. Ex•, com os meus agrade
cimentos pelo seu aparte, que o programa traçado pelo Sr. Ministro Eliseu 
Resende, seguindo orientação do honrado Presidente João Figueiredo, e que 
agora é substituído pdo Engenheiro Cloraldino Se_vero, seu auxiliar imediato, 
não irá sofrer solução de continuidade. Daí o aCefüfda nqineação e V. Ex' fez 
justiça em exaltar esse profissional que ora assuQJ.e o Ministér"io dOs T_ráns
portes. Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. José Fragelli - Permite-me V. Ex• um aparte'! 

O SR. JORGE KALUME- Pois não, ouÇo com muito prazer o aparte 
de V. Ex• 

O Sr. José Fragelli- Nobre Senador, quero congratular-me com aspa
lavras de V. Ex• e, também, com a nomea_ção do Dr, Cloraldino Sev~ro para 
o Ministério de que agora é tifular. Eu conheci S. Ex• quando era Diretor do 
GEIPOT e tive alguns contatos com S. Ex', podendo ver a seriedade com que 
trabalhava naquele setor de estudos das vias de comunicação do Brasil. S. Ex• 
determinou e fez um estudo do problema viârio de Mato Grosso~ "na época, 
das suas rodovias, das suas comunicações fluviais e ferroviãrias. Recordo-me 
que o nosso_ primeiro en-contro, aliás, foi assim Um desentendimento acerca 
da estrada que o meu governo então construía, a chamada Transpantaneira. 
Procurei esclarecer S. Extt a respeito da obra que, então, realizava e tive a 
franqueza âe lhe dizer que eu atribuía à sua não concordância com a cons
trução daquela rodovia nos Pantanais do Mato Grosso, por desconhecimento 
que ele tinha da região e das funções dessa estrada, não tanto como uma via 
de comunicação, mas também como uma obra com finalidade ecológica na
quela região ímpar do nosso País. E tive o prazer" de receber, alguns meses de
pois, a visita do Engenheiro Cloraldino Severo que acabou concordando com 
os objetivos favoráveis daquela estrada. Pude ver, quando à frente do GEI
POT, que o Dr. Cloraldino Severo é, de fato um técriicO ç9rnpetente, um estu
dioso sério de todas as questões relativas às comunicações no nosso país, um 
homem acessível às objeções e aos estudos profundos das ma1~rias que lhe 
são submetidas.. Acho que o Brasil está de parabéns com a nome_ação desse 
novo Ministro. 

O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex• Pelo episódio que 
V. Ex' contou, sente-se no novo Ministro o espírito de coerência e de justiça, 
daí por que eu incorporo ao meu discurso e com muita alegria e honra para 
mim, as palavras que V. Ex' pronunciou a respeito do novo titular. 

Coube ao V ice-Presidente na Chefia do_GOváil.o, Aureliano Chaves, em
possar o novo Ministro, afirrnaõ.do: "Há entre o Ministro que sai e o Minis
tro que entra urna perfeita linha de entrosagem que dá a certeza de que o tra
balho realizado pelo Ministro Eliseu Resende à frente do seu Ministério, tra
balho assinalado por tantos êxitOs, terâ continuidade-na presença dó Dr. Clo
raldino Severo". 

Diante do que vejo, posso afirmar-lhes: houve a mudança, mas a linha de 
ação, sadia e dinâmica, se-rã a:=-mesma. Encorajado por essa certeza, reitero os 
meus sucessivos apelos em prol da estrada Porto Velho-- Rio BranCo com a 
finalidade de, ainda neste exercício, ser iniciadõ o seu asfaltamento, à seme
lhança do que vem sendo feito entre Cuiabâ e Porto Velho desde 1981, fato 
por mim exaltado desta tribuna, face à importância dessa rodovia para a vida 
acreana, para a qual já se toi'nC:iu imprescindível e por isSo é considerada_a co
luna vertebral do jovem Estado. 

Portanto, urge que os 500 e poucos q uilômetros da Porto VelhO .:.... Rio 
Branco sejam asfaltados, para evitar-se o colapso na fase -chuvosa de 1982/83, 
e não se repita o insulamento sofrido pelo meu Estado, com efeitOs danosos 
para a sua economia e conseqUentemente para o seu progresso. O programa, 
embora já cogitado pelo Ministério dos Transportes, conforme falei algumas 
vezes com o MinistrO Eiiseu Resende, precisa agora ser dinamizado. E parale
lamente a este pleito, também incluo a essencial estrada Rio Branco- Cru
zeiro do Sul, traço _de união entre as bacias do_ Pu,ru~:-Juruá .. Es:;a estrada, sob 
a responsabilidade do 79 B E C, necessita de apoio financeiro, -para que- nesta 
fase estival possa haver continuidade no trabalho. Trata-se de uma rodo~ia 
de alto valor sócio-econômico, basilar para o desenvolvimento interno doEs
tado do Acre e será elo de ligação entre os Municípios de Rio Branco, Sena 
Madureira, Feijó, Manoel Urbano, Tarauacâ, CrUzeiro do Sul e Mâncio Li
ma, entrosando-se a capital acreana, com a BR~364, rumo ão Atlântico. 

Neste período, quando as chuvas praticamente não caem, tornaMse 
propício executar trabalh_o de ta_manha responSabilidade. 

Desde 1961, quando Deputado Federal, vimos defendendo essa impor
tante rodovia de valor sócioMeconómiéO e de segurança, uma vez que o Acre é 
limítrofe com a Bolívia e o Peru. Por duas vezes, em 1981 e uma vez em 1982, 
falamos ao Ministro_ Eliseu Resende so.br~.~ imperioSa necessidade de dar 
prosseguimento a essa rodovia e construir a ponte de madeira sobre o rio 
Moa, que o 79 BEC ergueria imediatamente, graças à sua infra-estrutura. 

Recolhi dos cantatas com o antigo Ministro uma convicção: aquelas 
duas obras ficaria,m prontas o mais breve po!oisível. Também esperamos isso 
do novo Ministro, em cuja capacidade de trabalho confiamos tendo em vista 
o seu PassadO. e_a sua carreira no Campo dos transportes, e levando em COrita, 
principalmente, sua iriteTtção -declarada de dar continuidade às obras e ao 
Programa de seu antecessor. (Muito bem.') 

- O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi· 
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na campanha que estou levantando, em todo _o Brasil, corno Presidente 
da Ordem dos Contadores do Brasil, venho-me coloca11do a par de tudo que 
ocorre visitando vários Estados e, sobretudo, tentando um trabalho· no sentiM 
do de atualização da lei, principalmente naquilo que se refere aos bacharéis 
em Ciências Contãbeis, ou seja, àqueles de curso universitário. 

Assim, tive oportunidade de tomar conhecimento, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, da excelente palestra realizada por um dos nossos contadores e as
sessores desta Casa do CQngresso, _da Câmara dos Deputados, que vou ter a 
satisfação de ler depois destes comentários. 

Por iniciativa dos bacharéis em ciências contábeis do Rio Grande do Sul, 
a cidade de Gramado foi palco, de 24 a 27 de setembro de 198!, do Primeiro 
Simpósio de Contadores do Brasil. 

Foi um acontecimento de importância histórica para aqueles profissio
nais universitários, pois no conclave foram examinados e discutidos ass1,1ntos 
de relevante interesse para a classe e para o País, destacando-se a atualização 
do curso superior de co_nt~bilidade, a reformulação do regulamento profissio
nal do contador e_ a nacionalização dos serviços de audLtoria. 

____ Por designação do Presidente da Câmara dos Deputados - Deputado 
Nelson Marchezan- participou do mencionado encontro, na qualidade de 
palestrante convidado, o Assessor Legislativo Harry Conrado Schüler, que 
abordou o tema "A Regulação da Profissão do Contador". 

Após conhecer e ler,_ detidamente, a palestra do Contador Harry Conra
do SchOler, verifiquei que se trata de um trabalho técnico que oferece roteiro 
seguro e conteúdo substancial para a reformulação aspirada pelos bacharéis 
em ciências contál:ieis -naS leis em vigOr sobre a atividade dos mesmos. Em raM 
zão disso, permito-me ler para que fique transcrita essa palestra nos anais do 
Senado Federal, a fim de que fique documentada no Congresso_ Nacional e se 
possa, oportu-namente, u(ilizar-se dos conhecimentos e das informações nela 
contidas, quer na elaboração quer no exame d~ proposições legislativas con
cerneri.tes à matéria. 

É a seguinte a conferência proferida pelo assessor legislativo e bacharel 
em ciências· tontábeis Harry Conrado SchOler no Primeiro Simpósio de Con
tadores do BrasH. que passo a ler: 

"I SIMPOSIO DE CONTADORES DO BRASIL- Gramado, RS- 24 a 
27-9-81 - -

REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DO CONTADOR 

Harry Conrado Schiiler 

Assessor Legislativo da Câmara dos De
putados 
Ex-Fiscal do Imposto sobre Vendas e 
ConSigriãções 
Ex-Fiscal do Imposto de Renda 
ExMContador-Geral do Instituto Rio 
Grandense do Arroz 
ExMDíretor-Geral da Secretaria de Eco
nomia do RGS 
Ex-Presidente das 2~ e 3~ Câmaras do 1"' 
Conselho de Contribuintes do Ministério 
da Fãzenda 

I. ~ig:zificado das regulações das ativtdades profissionais. 

A normatização legal para o exercício de profissões estriba-se essencial
mente_ no interesse público e com-doiS objetivos: 

ti)- proteger os usUários dos serviços, tnediante- exigência de preparação 
adequada do profissional, geralmente em curso sistemático institUído na le
gislação do ensino e, acessoriamente, em alguns casos, acompanhada por ex
periência pessoal durante certo tempo; 

b) reservar ~da conjunto de_atividades esp~ífi~as, do merçado de tra
balho, ao- correspondente grupo de cieÕtistas e técnicos que se instruírãm e se 
especializaram para exercê-las. 

_ A prevalência do interesse social se afirma, portanto, primeiramente", erii 
resgauardar as pessoas físicas e jurídicas, às quais os servíços são prestados, 
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da ação de leigos, conSiderando como tal todo aquele que não ultimou o res
pectivo curso pr-evisto na·árganizãção do ensino (embora possa ter realizado 
outros cursos de graduação); em segundo lugar, em r~onhecer só aos que du
rante anos se sacrificaram na aquisiÇão dos conhecimentos específiCOs, o di
reito de exercer a respectiVa profisSão (em acolhimento de mérito _e_não em 
carâter de privilégio). · 

A fim de viabilizar a proteção da sociedade e a defesa dos profissionais, a 
regulamentação de uma profissão precisa conter: -

a) a exigência do título cultural para exercê-la; 
b) a restrição do exercício das atividades correspondentes, Com exclusi-

vidade, a esses profissionais; - --- -
c) a criação do organismo competente para a fiscalização do exercício 

da profissão; 
d) a explicitaç-ão dos deveres e direitos dos ptofiss"ionais; 
e) o estabelecimento das contribuições impositivas; e -
fJ a fixação das penalidades aplicáveis aOs infrã.tores. 

2. Prerrogativas profissionais. 

Uma regulamentação profissional precisa trazer consigO-as denominadas 
prerrogativas profissionais, quer dizer, deve explicitar as atribuições reserVa
das às pessoas que se habilitaram para trabalhar nas atividades peculiares ao 
curso de capacitação por elas realizado. 

Essas prerrogativas presumem privaticidade, significando qUe os traba
lhos e benefícios a que elas se referem são reservados, com exclusividade, aos 
profissionais filulares daquelas prerrogativas. 

Segue-Se que, se em determinado campo do conhecimento humano existe 
profissão de grau universitário,- somente os nela graduados_ podem frUir de 
prerrogativas. Se houver profissional de nível médio, ou mesmo de instrução 
primária, destinado a operar determinada tarefa abrangida naquele espaço 
cultural maior, esse profissional não poderá gozar de qualquer prerrogativa 
mas, tão-somente, de faculdade oi.l permissão para executar as tarefas técni
cas ou mesmo braçais, para as quais também se preparou. 

Exemplifcando essa tese, veja-se a situação do engenheiro civil ou do ar
quíteto, dentro de cujos campos profissionais operam o técnico de edificações 
e o pedreiro. Aqueles profissionaís universitários-são titulares das prerrogati
vas de planejar, calcular, superintender a construção de prédios. O técriico de 
edificações goza da faculdade de elaborar plantas de obras simples e supervi
sionar grupos de pedreiros que, por sua vez, sequer precisam de licença do 
poder público para o trabalho de assentamento de tijOlos e a execução de ou
tras partes das obras, sob orientaçãO- daquele técnico e sob a direção e respon
sabilidade do engenheiro civil. 

Semelhantemente, o engenheiro eletricista tem, entre suas prerrogativas, 
de projetar e superintender a construção de instalações elétricas. O técnico de 
eletriciâade pode elaborar plantas dessas instalações, sendo que, no tocante 
às de maior porte, sempre sob orientação e responsabilidade do engenheiro 
eletricista. O operário eletricista fará o trabalho braçal de estender, emendar e 
enfiar nos tubos próprios os cabos e fios elétricos, bem como de colocar as to
madas, interruptores, pontos de luz, caixas de distribuição e regístró geraL 
Conforme sua experiência, o eletricista pOderâ saber fazer tudo sozinho, mas, 
técnica e legalmente, depende da supervisão do técnico de eletricidade e do 
comando do engenheiro, que é também o responsável técnico. Inserindo-se 
essas atividades nas prerrogativas do engenheiro eletricista; este; PreciSando 
ou querendo, pode fazer tudo, desde o projeto até a execução do trabalho 
braçal porque, ao menos teoricamente, deve saber tudo isso. Daí não poder 
haver prerrogativa de parte dessas atividades ao técnico de eletricidade nem 
ao operário eletricista, porquanto ela tornaria ilegal sua realização pelo enge
nheiro! 

No campo da medicina e da enfermagem ocori-eni fenômenos semelQ,an
tes. Ao médico filcumbe, genericamente, diagnosticar a doença e prescrever o 
tratamento para a cura das pessoas fisicas. Ao enfermeiro - que no Brasil 
também já é profissional universitário -cabe superintender as enfermarias e 
fazer cumprir as prescrições médicas aos doentes sob seus cuidados. Se ao au
xiliar de enfermagem é permitido, e mesmo exigido, que faça curativos, apli
que injeções e pratiqUe ou trás tarefas de apoio, isso não" exClui o direito- do 
bacharel em enfermagem e do próprio médico em fazer eSses trabalhos, quanM 
do necessário. Por conseguinte, ás médicos e enfeirileirOS- -ambos titulares 
de diploma de grau superior- fruem de prerrogativas profissionais, mas não 
possuem nenhuma o auxiliar de enfermagem, o auxiliar de banco de sangue, o 
instrumentado r de cirurgia, o óptico, o mas-sagts·ta;-O Operadór de equipa
mentos médicos em gefal, o- técnico de ortopedia e demais profissionais de 
nível médio. 

Na área da agronomia e da veterinária os fatos são análogos. Prerrogati
vas profissionais as têí:n somente os engenheiros agrônomos e florestais e os 
médicos veterinários. Não as podem ter - porque excluiria a possibilidade 

daqueles em realizar as tarefas- o técnico agrícola, o técnico de pecuária, o 
téctlico de piscicultura e outros também de segundo grau. Muito menos po
dem ter prerrogativas o agricultor, o vaqueiro, o pescador e demais trabalha
dores braçais das atividades abrangidas pela agronomia e veterinâria. 

Passando-se para a CONTABILIDADE, precisa ser Seguida igual dire-
- ti-h; a, tini ·de ãSSeguóii --o oidenamentu -pro.fiS:sio~nal e o incentivo à cultura 

contábil. Ao contador - desde 1945 guindado ao grau universitário através 
da instituiçãO do- curso de ciêndas contãbeis pelo Decreto~leí n'1 7 .988, de 22-
9-45 - cabe, em sentido amplo, planejar, implantar, organizar, comandar 
serviços contábeis, supervisionar a escrituração e demais registras- econômi· 
COs e· fibariceirOs e- orientar- as ·atividades--aíétas a:o siStema coritábil, tudo com 
viStas à saúde financeira das empresas·e entidades individualmente considera
-daS, vàle dizer, do ponto de vista microeconômic6. No exercíCio de suas ativi
àades, é o conhfdc:i"r ti{uhú::.- d-as prerrogativas- desses trabalhos, cuja responsa
bilidade pública é exclusivamente sua. O téCflico de contabilidade - assim 
denominado desde o Decreto-lei nq 8.191, de 20-11-45, o profissional que no 
mundo é tradicionalmente chamado de guarda-livros mas que, com melhor 
·propriedade, -deveria ser intitUlado técnico de escritUração ou auxiliar de con
tabilidade- não pode gozar de qualquer prerrogativa, porquanto conferi-la 
a ele excluiria o direito para o contador em realizar os trabalhos a que corres
pondesse. Aliás, essa é a orientação do vigente regulanento profissional do 
contador, consubstanciado no Decreto~lei n9 9.295, de 27 de maio de 1946, 
embora encontre-se de"satualizado em muitos pontos. Efetivamente, o art. 25 
elenca em três alíneas - pobremente, diga-se de passagem- as atividades 
inerentes à contabilidade. Mas no art. 2.6 reserva,_ com exclusividade, ao con
tador, os mais complexos trabalhos, especificados na alínea "c" do art. 25, os 
quais são: 

"c) perícias judiciais ou extra judiciais, revisão de balanços e de 
contas em geral, verificação de haveres, revisão permanente ou pe
riódica de escritas, regulações judici~is ou extra judiciais de avarias 
grossas ou comuns_, assistênç_ia aos Conselhos Fiscais das sociedades 
anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza técnica confe
ridas por lei aos profissionais de contabilidade." 

Por exclusão, as atividades explicitadas nas alíenas "a" e "b" são co
muns ao contador e aQ técnico de contabilidade, quais sejam: 

"a) organização e execução de serviços de contabilidade em ge
ral; 

-b J escrituracão dos livros de contabÜidade obd~atórios, bem 
com~ 'de todos o; necessários no conjunto da organi~a"Ção coniâbil e 
levantamento dos respectivos balanços e demonstrações;" 

Embora o curso técnicO de contabilidade não ministre os conhecimentos 
suficientes nem a prãtica mínima ã realização de todas as atividades constan
tes das duas primeiras alíneas, especialmente a organização de serviços contá
heis e o levantamento dos balanços e demonstrações contãbeis_de organismos 
complexos, certo ê que o desempenho das atribuições cortespondentes, pelo 
técnico de contabilidade, resulta de faculdade concedida pela lei, enquanto 
que, para o contador, configura prerrogativa profissional. Além disso, os ci
tados arts. 25 e 26 deixam claro que aO léCilico de COntabilidade a lei permite 
exercer, estritamente, apenas as atribuições explicitadas nas alíneas ••a" e 
"b". As da alínea "c" são exclusivas do contador e nelas o legislador, pruden
temente, incluiu quaisquer outras atribuições inerentes à contabilidade. 

Dando um caráter mais atual à matéria, com a menção de atividades jã 
largamente praticadas, a regulamentação profissional do contador deve 
conferir-lhe as seguintes prerrogativas de trabalho ou atribuições técnicas: 

a) orientação d.a e_scrituração--fiscal e contábil (em qualquer processo de 
registro), da inventariação patrimonial, do levantamento dos balanços e do 
preparo das respectivas demonstrações técnicas; 

b) supervisão e execuçãO de serviços de contabilidade em geral; 
c) organização de sistemas contábeis, comando de contadorias e chefia 

de seus órgãos; 

e} planificação contâbil; 
f) co_ntrole, avaliação e esfudo da gestão económica e financeira; 
g) análise e -consolidação de balanços; 
h) revisão de balanços, de contas em geral e de escritas contáveis e fis-

cais; 
i) verificição de haveres e de dívidas; 
j} perícias c6ntábeis, em juízo ou- extrajúdicíais; 
I) auditoria interna e externa;· 
m) fisCalizaÇão tributària que requdra exaine ou interpretação de regis

tro ou peças contábeis; 
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n) avaliação contábil de bens, créditos, débitos, patrimônio líquido, re
servas, provisões, lucros e perdas em geral, inclusive avarias grossas e simples, 
e de prejuízos de sinistros; 

o) assistência aos conselhos ftscais; 
p) consultaria fiscal-contábil; 
q) projeção de custos, receitas e resultados de empreendimentos econô

micos ou sociais; 
r) contabilidade prospectiva e programação orçamentária e fina:itceifá; 
s) outras atividades inerentes às ciências contâbefS ou àS técniCas de; suas 

aplicações. 
Ao técriíco de escdtuóção ou auxiliar de contabilidade- presentemente 

denominado _de técnico de contabilidade, com perceptível exagero -deve ser 
facultada a execução de escritas fiscais e contábeis enfgêr-ãr,-operar máquinas 
de escrituração e auxiliar ó cOOtador nas atribuíções deste. 

3. Fiscalização Profissional. 

No Brasil, a fiscalização do exercício das profissões é da competência da 
União, através de autarquias específicas dirigidas pelos próprios profissio
nais, que elegem seu corpo diretivo. 

Quando a profissão é de grau universitário, obviamente só os que o con
quistaram têm o direitO de votar e ser votado, ainda que também sejam fisca
lizados técnicos de nível médio. Essa, pelo menos, é a racional regra seguida 
nos Conselhos de Medicina, Veterinárfa, Farmácia, Odontologia, Engenharia 
e Arquitetura, Agronomia e outras autarquias que tenham em seu campo de 
controle atividades profissionãis-de nível superior e médio. Logicamente, não 
é admitido, sequer como hipótese de argumentação, ciue um médiCo ou um 
bacharel em enfermagem possa ser fiscalizado por operador de equipamentos 
médicos, instrumentador de cirurgia, massagista, auxiliar de enfermagem ou 
técriiCo de análises clínicas;-que um engenheiro venha a ser fiscalizado por 
técnico de edificações, estradas, eletricidade, mecânica," saneamento, agri
mensura, metalurgia ou mlrieração; que um veterfri.âi'io possa ser controlado 
por técnico de pecuária; que um agrônomo pOssa--ser fisCaliüidO por técnico 
agrícola; que um protético participe de fiscalização do trabalho do dentista; a 
assim por diante. 

Exceção à regra encontra~se apenas no Conselho _de Contabilidade, em 
que, ilogicartfence, é dado assento ao Técnico de Contabilidade (profissional 
de segundo grau) ao lado do Contador (profissional universitário), ainda que 
na proporção de um para dois, retratada na composição atual de I /3 daquela 
classe para 2/3 desta classe. O verdadeiro absurdo dessa prática reside no fato 
de que ao técnico de nível médio não foram riünls(fados os conhecimentos do 
profissional universitário e, por consegurnre;aquerenão está qualificado para 
ajuizar sobre o exercício profissional do que lhe está muito aciina, do distan
ciamento de quatro anos de curso superior. Contudo, a recíproca é admissível 
e natural, e por isso costuma ser praticada nas demais áreas profissionais 
mencionadas. Dessa forma, a fiscalização do exercício das- prOfissões do Con
tador e do Técnico de Contabilidade, por órgão dirigidÇ>_ exclusivamente por 
Cl"ntadores; é exigência de bom senso e de digníá3.de universitária. E. o im
pério da razão, sem qualquer ofensa_ou depreciaÇão do profissional de segun
do grau, que, embora também importante, está despreparado para julgar a tos 
ou trabalhos do de grau universitário. 

A improcedente participaÇão dos Técnicos de Contabilidade na direção 
dos Conselhos de Contabilidade e, por conseqUência, na fiscalização dos 
Contadores, só tem contribuído para a omissão da autarquia no tocante a in
fringêncías cometidas por aqueles profissionaiS de nível médio, principalmen
te na inversão de atividades privativas do Bacharel em Ciêncías--Contábeis, 
até em perícias jüdiciais. Isso tem aviltado a remuneração do Contador, des
prestigiado sua profissão na sociedade ao confundi-la com a de segundo grau 
e prejudicado usuários de serviço contábeis por causa _da má qualidade de 
muitos trabalhos feítos por lecnicos de Contabilidade que se aventuram em 
prestar serviços para os quais não receberam metódica preparação (apesar de 
alguns terem, por anos de experiência e cursos isolados, atingindo nível de ca
pacitãÇãO eqtrlparãvel ao presentemente ministrado na universidade, fenôme
no que também ocorre nas demais atividades profissionais e que, por seu ca
rãter excepcional, não pode ser levado em conta na análise global). O próprio 
profissional de nível médio se prejudica, ao se iludir com uma auto
suficiência que não dispõe e deixar de seguir sua natural especialização cultu
ral no curso de ciências contábeis. O ensino superior reflete em parte os in
convenientes dessa miscigenação artificial, forçada na administração da au
tarquia fiscalizadora de ambas as profissões e na organização sindical conjun
ta, bem como parcialmente na feitura de trabalhos técnicos e, ainda, na parti
cipação de congressos culturais, porquanto tende a emperrar a reformulação 
e o enriquecimento curricular, mantendo o curso_ de ciências crintãbeis por 
demais estacionário ao longo dos anos. Isso vai ainda repercutir negativa
mente nas contadorias das empresas e dos organismos estatais, carentes em 

profissionais de qualidade e, por isso, insuficientemente assistidas para a boa 
administraçãO finiiriceira e a racional conduçã,o dos negócios. 

Agravando a distorçã-o administrativa dos Conselhos Regioriais de Con
tabilidade - contra a lógica de lei mas por certo refletindo a prevalência nu
mérica dos profiss16füllso_â"e nível médio a eleiçãO dos 2/3 de contadores e 1/3 
de técnicos de contabilidade vem sendo feita em colégio -misto, dando a deci
são aós últimos, ao irivés de cada representação ser eleita por seus represen
tantes. Verifica-se que _a prâ~ica e1f:itóial, adotada ~ntra o espírito da lei, 
transform_ou, na_prátiCa, os C~ns_elhos de C_ontabili_dade em autarquias de 
ié~nicos de cÔntabilicÍade, ainda qué" estes elejà.m cOntadores para presidentes, 
conforme exige a lei. 

Sendo tudo isso reflexo da artiijcial_ e prejudicial categoria ambigena de 
''contabilista'', criada pelo Decreto-lei n"' 9.295/45 e no quadro de profissões 
liberais, é imprescindível a instituição de sindicatos genuínos de contadores, 
e·m harmonia com a legislação do _ensino e em respeito à dignidade universi
tária. 

Por conseguinte, é preciso que tambêln na autarquia de fiscalização dos 
b3.Chaféis em ciêiicias Contãbeis, ou contadores, o direito de votar e de Sei vO~
tado seja privativo a ess~s fil~Iare~ de cursó sUperior. 

4. Desdobramento da legislação em lei e decreto. 

Mesmo dentro do regime constitUcional então em vigor, o Decreto-lei n"' 
9.295, de 27-5...46, inconvenientemente, dispôs sobre matéria de direito adjeti
vo, de competência regulamentadora do Chefe do Poder Executivo. 

Tal ocorre ao particulariiar excessivamente aS atribuições dos Conselhos 
Federal e Regional de Contabilidade (arts. 69 e 10}, ao estabelecer prazos não 
vitais à execução da lei (art. 7"', parágrafo único), ao determinar providências 
administrativas, como a organização e a publicação anual da relação de pro
fissionais (art. 15) "e ao explicitar" todo o conteúdo da carteira profissional 
(art. 17). 

Atualmente~-a-constitU.içãO .Federai, em seu art. 81, item V, defere com
petência áo- Pres~de~te da República, em caráter privativo, para .. dispor sobre 
a- estruturaÇão, atribuiçõeS e furiCiOiíaniento-dos órgãàs da administiaçãO'fe
deral". A expediÇão de decretos e regulamentos para a fiel execução-das leis 
também é da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo (art. -81, 
item III). 

A fim de não tolher demasiadamente a periódica atualização do Regula
mento ProfissiOnal do Contador, é aconselhável que a futura lei só disponha 
de matéria substantiva ou essencial, deixando para o decreto regulamentado r 
as normas adjetivas ou operacionais, dentre as quais as que cuidem da estru
turação, daS atribuições particularizadas e do funcionamento do Conselho 
Federal e P,os Conselhos Regionais de Contabilidade, na qualidade de pes
soas admiriiSüativas- qUC são. 

Estar-se-á obedecendo aos ditames constitucionais, na divisão da função 
legiferante entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, e propiciar-se-â que 
normas operacioilais sejam ajustadas a novã.s situações sem necessidade de 
recorrer ao Parlamento Nacional. 

Mas a fix.,ação -â_e contribuições __ impositivas sobre os profissionais-p-!CCí
sa, presentemente, se~ feiúi. efn lei. pelo menos quanto aO valor inicial ou bâsi
co, porquanto também essas contribuições foram-inseridas, expressamente, 
entre os tributos, pc;:lo artigo 21, § 29, it~rii I, da Constituição de 1969, enquan
to que os artigos 3"', 49 e 217 do Código Tributário Nacional (o último acresci
do pelo artigo 1"' do Decreto-lei n9 27, de 14-II-66), fazem com que seja apli
cável também para as contribuições instituídas com vistas à intervenção no 
domínio- econômico ou aO interesse de categorias profissionais ou, ãinda, 
para atender diretamente à parte da União no custeio dos encargos da previ
dência social, ·coriirib!lições esta~- ex_Qres~amente mencionadas naquele artigo 
21, § 2', item I. 

semelhantemente, hão de ser estabelecidas em lei as penalidades- mul
tas e outras punições de natureza administrativa- eis que as autarquias são 
entidades de direito público especialmente _criadas para a descentralização 
executiva, não podendo dispor de poderes para criar obrigações e deveres 
sobre os administrados. Apenas a correção monetária das quantias podem ser 
delegadas para a administraç.ão. 

5. Conclusões. 

A superação dos entraves apresentados pelo mercado de trabalho para 
os COntadores brasil~liOs e-xige que sua claSse seja reorganizada à semelhança 
dos demais profissionais uOíversítários, isto ê, em caráter genuíno, sem a es
púria participação de profissionais de nível médio. Isso é importante também 
para que os Contadores, com autenticidade de classe profissional, possam re
trbalimentar a Universid_ade no sentido de o curso de ciênciascontâbeis ser 
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periodicamente ajustado ao desenvolvimento econômico é tecnológico. A ·ele
vação da qualidade do curso superior~ igualmente imperativa Para a valori
zação profissional do Contador. 

Nesse sentido, as seguintes· recomendações se destacam como priori
tárias: 

I•) Criação imediata de associações exclusivas de CONTADORES em 
cada grande cidade ou grupos de cidades menores, com vistas à oportuna 
transformação em sindicatos específicos desses prôfissionais de grau superior. 
A Constituição Federal, em seus artigos 153, § 28, e 166, ã.sseglll'am o direito 
de associação e sindicalização, e a Consolidação das Leis do Trabalho, em 
seus artigos 570 e 571 dão prevalência à sincalização por categorias profissio
nais específfcas e permitem a dissociação, a qualquer tempo, de sincatos de 
categorias similares ou conexas. Não pode mais ser aceita a sujeição do Con
tador a sindicatos dominados por profissional de segundo Srau, porque essa 
situação é não apenas iri'acional c injusta, mas até ofenSiva à dignidade uni-
versitária daquele. · 

2!) Elaboração de nova lei para reger a profissão do Contador e.a admi
nistração dos Conselhos Federai e RegionaiS de Contabilidade, contçndÕ ex
clusivamente normas substantivas e revogando o Decreto-lei n' 9.295, de 
1946, e demais diplomas que o tenham alterado. Nela devem ser atualizadas 
as prerrogativas de trabalho dos Contadores, como as __ explicitadas no título 2 
desta tese, c especifica,dos os trabalhos permitidos ao técnico de contabilidade 
ou técnico de escrituração ou auxiliar de contabilidade. Nela, outrossim, deve 
ser estabelecida, genericamente, a competência fiscalizadora dos Conselhos 
Federal e Regionais de Contabilidade e, ainda, serem fixadas as contribuições 
compulsórias e as penalidades. 

3•) Preparação de autêntico Regulamento Profissional do Contador, ab
sorvendo as normas da lei aludida no item anterior e acrescentando-lhe as 
disposiÇões adjetivaS. 

4•) Restrição aos Contadores do direito de votar e ser votado .nos Con
selhos Regionais e Federal de Contabilidade. Até ser efetivado esse sanea
mento na lei em vigor, os Contadores precisam exigir que, em obediência ao 
espírito desta, as eleições para os 2/3 de Contadores e 1/3 de Têcnicos de 
Contabilidade, para formação do colegiado que atualmente tem a função de 
dirigir· a autarqUia, sejam feitas só pelas respectivas classes a que correspon~ 
dem. Na prática vigente, ilogicamente, a classe numericamente maior, de 
nível mêdio, é que elege também os representantes da classe de grau superior! 

5•) O Têcnico de Contabilidade, em razão de sua formação de segundo 
grau, não pode participar da administração da autarquia de fiscalização de 
profissionais universitários, mas sujeita-se -a seu controle se exercer sua pro;. 
fissão. Àquela categoria deve ser facultada a execução de escritas fiscais e 
contábeis e, sob orientação de Contador, auxiliar nas demais atividades con
tábeis de acordo com a limitação de seu preparo no curso profissionalizante. 

6!) O profissional de nível médio deve passar a receber certificado de 
T~cnico de Escrituração oU AUXiliar de Contabilidade, respeitadoS, obvia
mente, os direitos adquiridos por Têcnico de Contabilidade já fOrmado, ritas, 
de outro lado, sem qualquer concessão de privilêgio a este a pretexto da cor~ 
reção dessa imprópria denominação profissional e das deformações exiStentes 
na organização do trabalho e dos sindicatos. A repetitiva reivindicação de ou
torga graciosa ou facilitada do título ou das atribuições do Contãdor precisa 
ser rejeitada liminarmente, porcjtianto Só aviltaria o profissional de nível su
perior, fatia com que se imputassem ao Contador inúmeros trabalhos de mâ 
qualidade, causaria prejuízos e estagnações nas co"ntadorias das empresas e 
das instituições governarriêlftãi"s e configuraria extemporâneo p"rovisionamen~ 
to de profisslonáis·que rtão conseguCril"Ou não·querem realizar o curso de 
ciências Contábeis, existente desde 1946. O aprimoramento cultural e o estudo 
permanente hão de ser o requisito a ser exigido para a valorização profissio
nal e o exercício de atividades, no interesse público. 

7') Institu"ições·de faculdades ou cursos de ciências cOntábeis nas cidades 
que constituem importantes centros industriais ou comerciais e que ainda não 
os tenham, porquanto nelas será possível recrutar corpo docente capacitado, 
facilitar-se-á aos joveris o seguimento dessa importante profissão e oferecer
se-á às empresas locais profissionãis especializados para uma gestão científica 
e o auferimento de maiores resultados. 

8!) Paralela reformulação do curso de ciências -cóntâbeis, a fim de 
ajustá-lo às necessidades do mercado de trabalho e ã preparação de contado
res de qualidade nas diversas especialidades da contabilidade superior. Essa 
providência representará importante alavanca para a definitiva imposição do 
Contador. entre os profissionais universitários, o meio empresarial e a socie
dade de forma geral. 

A colimação desses objetivos se afigura vital para que os bacharéis em 
ciências contâbeis possam extrair da contabilidade superior seus imensos re-

cursos para a científica administraÇão dos entre públicos e privados, especial
mente a melhor gestão financeira e de custos. Sua realização não pode ficar 
atrelada a preconceitos e falsos conceitos de convivência, que confundem 
união de profissionaiS com agrupamento puramente J_egal de categorias dife
rentes em grau ·cultural e atribuições·. Sua conquista far-se-â vencendo as 
forças retrógradas e ultrapassando lideranças ignorantes ou sem visão dane
cessidade futura, imposta pelo progresso econômico, científico e tecnológi
co". (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, requerimento que 
serâ lido pelo Sr. 1•-Secretãrio. 

S lido o seguinte 
RÉQUERIMENTO N• ill, DE 1982 

Nos termos do artigo 185 do Regimefi~ó Interno, requeremos que o tem
po destinado aos oradores do Expediente de sessão do mês de junho (a ser 
marcada), sejà dedicado a homenagear a memória de Giuseppe Garibaldi, 
que neste ano, a 2 de junhot assinàla os.lOO.anos de seu falecimento. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1982~ ....... ,_Gas~ão Müller- João Ca/mOn 
- Alberto Silva -José Frage/li- Itamar Franco - Agenor Maria. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O requerimento que vem de ser 
lido serã objeto de deliberação apóS a Ordef11: do Dia. nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- .Está finda a Hora do Expedien-
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não hã quorum. 
Em conseqUência. as matêrias da pauta de hoje, todas dependentes de 

votação, deixam de ·ser submetidas à consideração do Plenário,· ficando sua 
apreciação adiada pará a próX:ihfa· sessão~ 

São os seguinteS os iíens cUja _vOtação é adiada. 

I 

Votação, em turno único, do Piojéio de Lei da Câmara n• I, de 1982 (n• 
5.495/81, na Casa de origem), de inicfaiiva·do Senhor PreSidente da Repúbli
ca, que autoriza ·a criáção de Municípios no Território Fedci-al de Roraima, e 
dã outras providências, terido 

PARECERES, sob n•s 98 a 101, de 1982, das Comissões: 
- de Constituiçãõ ·e Justiça, favorável, com. v.oto vencido do Senador 

Dirceu Cardoso; e 
- de Municípios, de Assuntos" Regionais,. e de Finanças, favorãveis. 

2 

Vot~ção, em turno único, do Projeto dC. Resolução n9 4, de 1981 (apre
sentado pela ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 12, de 
1981), qtie autoriza 3 PrefeitUra ·Muriicij)al de Potirend3:ba (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 cons.olidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de ConstituiçãO" e 1ustica; pela ConstituciOrialidade e j~ridicidade; e 
- de Municfpios, favorãVel. 

(Dependendo da votação do Requerimento n"' 75, de 1982, do Senador 
Dirceu Cardoso, solicitando 6 exam.e·da Comissão· de Finanças.) 

3 

Votação, em turno úníco, do Projeto de Resoiução n"' 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de 
19"81), que. autoriza 3 Prefeitura MuniCipal de AlterOsa (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco ·cruzeirOs) o montante de sua dívida consOlidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e 
-de Municfpios, favorável. 

4 

Votação, em turno úniCO, do Projeto de Resolução n"' 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardfno de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoit.o mil. quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e 
- de Munidpios, favorável. 
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5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 18, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como cOnclusão de seu Parece! n9 6.6, de 
1981), que autoriza- a PrefeitUra MuniCipal de Senhora de Oliveira (MÓ) a 
elevar em Cr$ 2l.l71.150,no (vinte e urii milhões; cento e setenra e um mil e 
cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 57 e 68, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constituciorialid"ade e juridicidade; e 
- de Municípios, faVorãvel. 

6 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de R_es_pju._ção p~_243, dç __1981 (apre
sentado pela ComissÃo de EçoQQmja ÇQJ;t1Q cQnc_l_~ão _de_seu Parecer n9 1.382, 
de 1981), que autoriza o Governo do Est'l.do do Rio Gnmde do Sul a elevar 
em Cr$ 2.505.952.900,00 (dois bilhões, quinhent~~ e cinco milhões: no;;'ecen
tos e cirtqaenta e dois mil e novecentos cruzeiroS) o ·nrontaçte de su& dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 1.383, de 1981, da Comissão: 
- de ConstituiÇão e Justiça; pela const_itucio_rialidade e juridiclda_de. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9123, de 1981 (apre
sentado pela ComissãQ de Economia como éon_clusão _de s~1:1 _p~recer n'? 784, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cainpo Florido (MG) a ele
var em CrS 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cen
to e cinqt1enta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. tendo 

PARECERES, sob n•s 785 e 786, de 1981, das Comissões' 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicida,de; e 
- de Municípios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•l30,de 1981 (apre
sentado pela ComisSão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 850, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dr;:.~ena (SP) a elevar em 
Cr$ 15.457.279,03 {qtiinze inilhões, quatrocentos e cinqUenta e sete Qli1, du
zentos e_setenta e nove cruzeiros e três centavos) o montante de su~ __ dívida 
consolidada, tendo _ __ _ _ _ · 

PARECERES, sob n•s 851 e 852, de 191ll,-das~Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituckmalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; ~ 
- de Municípios, faVoiâvel. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 141, de 1981 (apre
sentado_ pela Comissão de Economia_ como conclusão de seu Parecer n9. 883, 
de 1981), que autoriza a Prefeítura Municípal de Altinópolis (SP) a elevar em 

·Cr$ 11.282.510,68 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois~mi!,~~quinl;!entos e 
dez cruzeiros e sesSenta- e oito centavos) o mQ.ntan~e <;l.e sua çlívjq.a. c<mspl}~~~ 
da, tendo _ _ _ ___ _ _ ______ _ 

PARECERES, sob n•s 884 e 885, de 1981: das ComiSsões: 
-de ConstflUkão e Justiça, pela constituciõnalídade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores José Fragelli e Jfugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável; 

10 

Votação, em turno úníCo, do Projeto de Resolução n'? 193, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia_ ç:omo conclusão de seu Parec~r n~? 1.162, 
de 1981), que autoriza aPJ'efeitura Municipal de Caputira (MG) a elevar em 
Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um IJlil, cento_ e cin
qUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s l.163 e 1.164, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça; pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 

11 

Votação, em primeiro turno, dO Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre _a concessão_ de 
aposentadoria especial para o comerciãrlo, ·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, favorâvel; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

12 

Votação, em primeiro turno,· do Projeto de Lei do Senado n9 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
sOllaaçãó daS LeiS do Tràb~lhO, Para o fim de 'determinar cJtie o pagamento 
por horas extras habituais também íntegre· a remuneração, tendo 

PARECERES, sob nl's 1.063 -a 1.065,de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
--de Legisiação SodâÍ. favofável; e 

· ....::.-de Finanças, fãVõráVCI. 

13 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei dQ Se_padp 1)9 164, de 
1981, de aUtoria do Senad<?r Luiz Viana, que declara o Marechal~do-Ar 
EduardO G-QmCS patrono da- _Força AÇrea Brasileira, tendo 
" "PÁRECER.ES; so_f> n•§ ~ª15 ~: sr(i,de 1981, das Comissões: 

-de Constitziiçãõ- e Justiça, pela constitu-Cionalidade, juridicidãde ç~ ilo 
mérito,' favorável, nós lermos de substitutivo que apresenta; e 

-~ -de Educação e Cültura. favoráveJ ao subs_titutivó da Comissão de 
c~fislituiçã~--e_ Ju~~rça. 

14 
Votação, em primeiro turno_, __ do Projeto_ de_ Lei çl,o Senado !l? 35;2, de 

1978, de autoria do _ _Senador Acci_oly Filho. que dispõe_ sobre a ação de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucforialidade e juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

15 

Votação, em primeiro fütno, do Projeto de Lei do Senado n~? 255~ de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• sa
lãrio devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PAltECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões; 
- - de Cotistlluição e Justiça. pêla constitucionalidade e juridicidade; 

- de Legls/açào Soda/, favOrável; e 
.;.;:::ae FindnÇa.S; f3.-VorãVC1. 

16 

Votação, em primeiro turno, dO Projeto de Lei do Senado n'? 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto L_uq:n~. qu~ altera dispositivo da Lei 
n• 6.718, de 12 de novemb_ro ~de 1279, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981, das Co-
miss_ões: -

- de ConstitUição e Justiça; 
-~ _.,.,.. de Legislação Social; 

- de Serviço Público Civil; e 
- _........,-de Finanças. 

17 
D~sc~s_são, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a

presentado pela Comissão de_Ecoooroi_a 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: 

- d~ c_onstituiçã~ e Justlça, ,Pelã COO.Stítucionalidade e juridicid3.de; e 
- de Munic(pios, favoráVel. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, de autoria do Se
nador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão-de Constituição e Justiça.) 

18 

Discussão, em _pri~_eirO- tur-no·,- dCi PrOjeto de Lei do Senado n" 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contãbil, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- - de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 

- de Legislação Social, favorável; 
- de Setviço _Público Civil, contrário; e 
- de Economia, favorãvel, coril as Emendas de n9s 1 e 2-CE, que apre~ 

senta. 
(Dependendo_ da votação do Requerimento n'? 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da ComissãO de 
Serviço Público Civil.) 

• 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Esgotada a Ordem do Dia. 
O Requerimeill.õ-ri<i-81/82, lido no Expediente que, nos termos regimen

tais, deveria ser apreciado nesta oportunidade, será objC:to de deliberação em 
sessão posterior. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~Há oradores inscritos. Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pr_onuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Em todo o País avolumam-se os protestos dos traba_lhadores contra o 
Decreto-lei n• 1.910, de 29_de dezembro de 1981, cuja aprovação, por decurso 
de prazo, poderia ocorrer no fim deste mês, nos termos do art. 55~ .§ 19 da 
Constituição. 

Chega à Câmara nova emenda constitucional, de iniciativa-do Executi
vo, mas evidentemente dela não conta a revogação desse mandamento, que 
significa verdadeira invasão da competência legislativa do Congresso N acio
nal. 

Em oficio que nos i-Crilefeti ã. Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura, colhemos o _seguíntC? trecho: 

"O insfruinentá eSColhido para impor as cclntribuiçõe8 previdenciárias 
- decreto-lei- revela a natureza das relações que o Poder Executivo preten
de manter com a sociedade, na medida em que exclui qualquer negociação 
política com as classes diretamente interessadas e com o próprio Congresso 
Nacional.'' 

Depois de referir-se à insistência de proposições governamentais con
trárias 30 intel-eSSe do povo, assinala o documento da CONT AG: 

.. Doutra parte, a imposição de insuportâveis ônus aos traba
lhado_ces, especialmente dos aposentados e pensionistas, através de 
decreto-lei, é de duvidosa validade constitucional. O item II do art. 
55 da Carta Magna, invocado pelo Poder Executivo, segundo mani
festação de eminentes jUristas. não ampara o Decreto-lei n9 1.910, 
nem permite ao Presidente da República legislar sobre previdência 
social por essa via. Neste caso, a lei seria o único caminho legal e 
constitucional admitido." 

Na verdade, chamada a opinar, a Ordem dos Advogados do Brasil reco
nheceu que esse decreto fere, gravemente, as regras constitucionais e que .. o 
Presidente da República usurpou poderes do Congresso Nacional e violou a 
ConstítuíçãO". 

Saliente-se que a Lei Orgânica da Previdência Social estatui a obrigação 
do Governo, através do Orçamento da União, de assumir o·âeficit previden
ciário, o que não tem sido cumprido, enquanto o Erário deve bilhões de cru
zeiros ao sistema, transferindo suas responsabilidades aos trabalhadores tan
to ativos como aposentados. 

Reitera aquele documento da CONTA O: 

.. 0 desconto de contribuição previdenciária dos apos-entados e 
pensioniStas, além de injusto, no meio rural é flagrantemente ilegal, 
pois a previdência social rural, desde a criação do FUNRURAL,ja
mais se sustentou em contribuição direta dos trabalhadores, assim 
injusto que, ao- s-e -apõsentarem.-,--sejã.m compelidos a descontar con
tribuição prevTdenciãria de seus minguados proventos." 

Ninguém ignora, na verdade, que as fontes de custeio da previdência ru

ral resultam da contribuição _de 2,5% devida pelo produtor sobre o valor dos 
prodUtos rurais e de 2,4% do valor das folhas de pagamento das empresas ur
banas. Além disso, o valor da aposentadoria e da pensão dos trabalhadores 
rurais ê de meio salário mínimo, conf1gurando-se um auxílio que não pode 
sofrer desconto. 

Não basta o silêncio do Executivo. É necessário que se atenda a tão justo 
quão sentido protesto. 

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

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Almir Pinto - Amaral Peixoto -..:. Amaral Furlan - :Franco Montara 

- Evelásio Vieira - Lenoir Vargas - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a expansão e o permanente aperfeiçoamento dos 
serviços que a VARIO vem prestando ao País, consolidaram e fortaleceram a 
confiança do povo b(asileíro nessa empresa de transporte aéreo que, sexta
feira passada, (7-7-82), completou 35 anos dC iniflfCrrupto funcionamento. 

E digno de realce o rato dC que a VARIG desde quando surgiu, em Porto 
Alegre, a 7 de maio de 1927, atê agora, logrou atingir a situação excepcional 
de que justa e merecidamente se orgulha, em virtude da alta categoria dos 
seUs recursos hunianoS - cõmanâantes, OfiCialidade, técnicos, comissários e 
pessoal de apoio. 

Igualmente da melhor qualidade ê a sua frota de 60 aviões que atendem a 
56 cidades brasileiras, e estão operando em quatro Continentes. 

Situando-se entre as melhores do mundo, a V ARIG transportou em 
1981, 4.460.3!6 passageíros, alêm de 138,6 mil toneladas de carga, tornando· 
se, em pouco tempo, a maior empresa de transporte aéreo da América Latiria. 
- - -- -

Todos QuantOs se utilizam, com freqUência, dos seus serviços, rejubilam
Se, solidariamente, com os eficiente~; quadros têcnicos e administrativos_ da 
empresa, que comemora .3.5 anos de_athddades_fiel às_diretrizes traçadas pelos 
seus fundadores- o_u seja, a busca incansável dos mais altos padrões de qua
lidade no tocante ao equipamento, à operacionalidade dos serviços, à seleção 
e manutenção do seu funcionalismo modelar. 

- Esta ligeira comunicação tem o significado de uma homenagem a essa di
!lªmica ~mpresa, traduzindo o reconhecimento dos que se utilizam dos seus 
aviões em todo o território nacional. 

Envio, nesta Oportunidade, as minhas felicitações aos díretores, coman
dantes, técnicos ·e -serv-idõres~- erri geraf, da VAR.Iú; fOrmulando vo"tOs no sen
tido de que prossiga 'na trajetófia de peren~ apriinoramento dos padrões de 
segurança- e boa qualidade dos seus serviçõ-S. 

Por intermédio do ilustre Presidente da V ARIG, Hêlio Smidt, 
congratulo-me com toda a valorosa e preparada equipe de funcionários que 
fizeram dessa grande empresa um motivo de orgulho para o nosso País. (Mui
to bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· ,_. 
nadar Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente,_ Srs. Senadores: 

Por entre significa"tivas festividades, transcorreiá, no Próxímo sâbado, o 
dia consagrado ao Assistente Social, evento dos mais auspiciosos a ser come
morado _-em todo o ttrritófio_ nadonaL 

No corrente anoo, aliás, registra.:se umacoincíçlênciá das mais expressi
vas, qual seja a da defluência do_ cínqüentenário do surgimento do Serviço So
cial em nosso PaíS, -dentro de conotações que pouco se aprimoraram, dando 
lugar à existência.-de Unidades de Ensino Universitário que foram dissemina
das por Capitais e outras "irnPôTfãhfeS- Cidades do -interior. 

Hoje, constata-se a existência de uma conS:cientização profissional arrai
gada, projetando-se a classe merecidamente entre os demais segmentos da po
pulação brasileira. 

O Poder Público não tem prescindido, pois na formulação de suas políti
cas da colaboração inestimável do Assistente Social, embora não lhe ofereça, 
quase sempre, condições ídeais de desempenho, notadamente no que se rela
ciona à remuneração salarial. 

No meu Estado, o Conselho Regional de Assistentes Sociais, o Sindicato 
e Diretório Acadêmico Liv-re da Universidade EstadUal realiZam uma ação 
conJugada elogiável, promovendo iniciativas de larga ressonância junto à co
munidade. 

Enquanto o SindíCàto- veri1 de realizar, na última semana, um Seminário 
sobre diretrizes de Política Social, o CRAS ouvirá, amanhã, os candidatos ao 
Governo do Cearã, para deles conhecer as diretrizes centrais dos respectivos 
Programas. 

As professoras Celina Ellery e Helena Frota, cônscias das lideranças que 
exercem nas entidades que presidem, empenham-se no sentido de projetar a 
Categoria, identificando-a com as mais importantes questões da atualidade 
cearense. 

O transcurso, pois, da magna efeméride ocorre num momento em que o 
sentido de unidade e coesão assinala o fecundo labor dos nossos trabalhado
res sociais, já Compenetrados da responsabilidade que têm, de continuar em
prestando valioso concurso ao desenvolvimento do Estado e ao bem-estar de 
sua gente. 

Reconhecendo, assim, publicamente, os inestimãveis serviços pi-estados 
pelOs Assistentes Sociais à comunidade pátria, saúdo o 15 de Maio com a 
maíor" efUsão, formulando votos por que seja sempre maior a-participação da 
classe na construção de uma sociedade mais justa, mais humana e mais frater· 
na. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Passos P~rto)- Não hã mais oradoresinscritos. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando 

para a sessão ordinária de;:_ amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câmara n9 1, de 1982 (n9 
5.495/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli· 
ca, que autoriza a criação de Municípios no Território Federal de Roraima, e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 98 a 101, de 1982, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça. favorável, com voto vencido do Senador 

Dirceu CatdOsô; e 
-de Mun,cípios. de Assuntos Regionais, e de Finanças. favoráveis. 

z 
Votação, em tui"no único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia comO -conClusão de seu Parecer n• 12, de 
1981), que-autOtiza 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 c.entavos} o montante de sua divida consolidada, te"ndo 

PARECERES, sob ni'S 13 e 14, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e 
- de Municípios, favorável. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 75, de 1982, do Senador 
Dirceu Cardoso, solicitando o exame da Comiss~o de Finan_ças.} 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como concJus_ã9 ~~.seu Parecern~ 15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar-em· Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecen· 
tos e vinte e Cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
- de Cõnstituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

4 

Votação, ein turno único, do Projeto de Resolução n11 6, de 1981 {apre
sentado pela Comíssão de Economia çomo conclusão_de seu Pare~r_n; 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen· 
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municfptos, favorâvel. 

s 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 18, de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclus_ão de _seu Parecer n9 66, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipaide Senhora de Oliveira (MÚ) a 
elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e 
cento e cinquenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 67 e 68, de 1981, das Comissões: _. 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidad_e e jurididd~de; e 
- de Municípios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 243, de 1981 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.382, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 2.505.952.900,00 (dois bilhões, quinhentos e cinco milhões, novecen· 
tos e cinqUenta e dois mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob no 1.383, de 1.981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9l23, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia- comcr_con<::lusão de seu parecer n9 784, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Florido (MO) a ele· 
varem Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, e cen
to e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

-PARECERES, sob nos 785 e786, de 1981, das Comissões: 
- áe-Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorâvel. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~?l30,de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 850, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dracena (SP) a elevar em 
Cr$ 15.457.279,03 (quinze milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete ~ii, du
zentos e setenta e nove cruzeiros e três centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo · 

PARECERES, sob n•s 851 e 852, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

~ 

Votação, em turno, úriicõ do Projeto de Resoluçãon• 141, de 1981 (apre
sentado pela comissão de Economia como conclusão. de seu Parecer n• 883, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Altinópolis (SP) a elevar em 
Cr$ ll.282.510,68 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e 
dez_ cruzeiro_~ e _sessenta e oito centavos) o montante dç: sua dívida consolida-
da, tendo - . 

PARECERES, sob n•s 884 e 885, de 1981, das Comissões: 
- di ConstitUiÇão e· Justiça; pela constitUcionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Sei:tadores Josê Frage1li e Hugo Ramos; e 
-de MUnicípios, favorável; 

10 

Votação, em turno único, dõ Projeto de Resolução n9l93, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economía como conclusão de_ seu Parecer n9 1.162, 
de 1981),_ que autoriza a Prefeitura Munici_pal_de Caputira (MG) a elevar em 
CrS_ 21.171.l?O,ÕÓ (vinte- e- um milhões, CCnlo e setenta e um mil, cento e cin
qiienta cruzeiros) o _montante de· sua dívida c<:msolidad_a, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.163 e 1.164, de_ 1981, das Comissões: 
~de CÕnstiiuição e Justiçã, pela constitucionalidade, juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípíos, faVorâvel. - -

11 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Beneyides, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para o comerciário, na fórma que especifica, tendo 

PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Saúde, favorãvel; e 
........... de Finanças, favorâvel, com voto vencido dos Senadores B:ernarcJino 

Viana e José Fragelli. 

12 

Votação, em primeiro--turno, do -Projeto de_Lei do Senado nv 329, de 
1980, de autoria- do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horaS eXttas habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
--de Constituição e JuStiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade; 

-- -- dti ·LeitSlaçQõ Social, favorável; e 
- de Finanças, favorãvel. 

13 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria do Sertador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob nos 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
~~--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 
mérito, favorãvel, nos termos de substitutivo que apresenta; e 

- de Educação e Cultura, favorável ao subs_titutivo da Comissão de 
ConstitUição e Justiça. 

14 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de 

1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali
mentos, tendo PARECER, sob n' l.l45, de 1981, di Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e no 
mérito, favorá_y~l. 

• 
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15 

Votação, em primeiro tutno,o -do Projeto de Lei do Senado n9 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que aCrescenta -disPoSítíVOs- à
Lei n'l' 5.48_0, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13'<' sa
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela -co.ristftuCionalidade e juridícidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

16 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES~ FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a Ú33, de 1981, das Cá-
missões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social; 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

17 
Discussão, em turno-único, do Projeto de Resolução n9 _40, de 1981 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betíin (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 Municfpíos, favorável. 

(Dependendo da votação do Requerimento n•309/81, de autoria do Se
nador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Corisútuíçãd e-Justiça.) 

18 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábil, e dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação SOcial, favorável; 
-de Serviço Público Civil, contrário; e 
- de Economia, favorável, com as Emendas de nO?s I e 2-CE, que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se à sessão às 16 horas e 5 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR
REIRA NA SESSÃO DE l/-5-82 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO~POSTÊRTORMENTE. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Nos fins do mês passado a tecnoburocracia brasileira se Teimiu em Mato 
GrássO em lotno da problemática amazônica e, mais· uma vez, desfilaram OS 
projetas -de_ ocupação, os pretensos projetas de ocupação da Amazônia, como 
se ela não estivesse ocupada. A Amazônia já -está ocupada hã muitos milhões 
de anos pela mais sublime sinfonia biológica do -planeta, porém o homem en
tendeu de desarrumá-la. 

A pata do homem acompanhada da pata do boi, inspiradas por um con
sumismo e uni imediatismo canibalescos, estão destruindo a Amazônia. 

Não fui cõnvidado, como nunca fui convidado pela tecnoburocraciã. bra
sileira para discutir o tema, para que o meu recadO-aiiia.Zõnico fosse questio
nado, pelo menos para desmoralizá-lo. Essa teciioburocracia nunca teve co
ragem suficiente de me inquirir sobre as minhas propostãs; de averiguá~las~ de 
discuti-las, pelo menos para desmoralizar-me. Nunca o "feZ porqu-anto sabe 
que não tem apoio da comunidade científica, porque a nlinha tese se respalda 
exatamente na informação biológica que o ·capitalismo-consumiSta teima ·em 
não aceitar, teima em fazer da biologia um capítulo da Econoiriia. 

O Sr. Agfmor Maria - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA- ... quando a Economia é capítulo da 
Biologia. 

O projeto econômico da Amazônia tem de se informar, tem de se arrimar 
_ na formação biológica, :intes de tudo. E a Biologia diz que não é possível per

turbar aquele equilíbrio intrincado, ainda não conhecido do bestunto huma
no; as circunvoluções cerebrais desse pigme:.t que habita o planeta Terra, ain
da não conhece o segredo biológico da Amazônia, não tem condições de pro
j_etar economicamente. Projetar na Amaz.ônia sem a inforrriação biológica é 
desarrumar, é baguriçar a-Amazônia. Pois bem, até hoje não me convocaram. 
No entanto, para que não passe em brancas nuvens preparei um trabalho 
para lê-lo desta tribuna, que integrará os Anais da Casa e a História poderá 
julgar os pseudos cientistas, os-pseudos economistas, pseudos administrado
res que, inspirados no canibalismo da economia de mercado para a Amazô
nia, estão devastando-a e destruindo-a. 

o·mais-ím:portártte banco geitético da Amazôn"ia que é-o sul do Pará, Sr. 
Presidente, o sul do Maranhão, o norte de Mato Grosso, Rondônia e Acre, a 
borda da bacia de la cuenca amazónica, como dizem os cientistas espanhóis 
estâ sendo dilapidada. É nesta borda que estão as terras mais férteis; lá estão 
as terras mais férfeis, exataliiente porque são o caldo de cultura da grande hi
léia, é lã que estão as espécies mais importantes; é de lã que saiu toda a flores
ta amazónica; é de lã que avançou a floresta amazónica para 6 grande alaga
do até o talvegue amazónico: 

Ouço, com muita honra, o ilustre Senador Agenor Maria, que jã me pe
diu a palavra hã alguns minutos. 

O Sr. Agenor Maria - Senador Evandro Carreira, V. Ex' fala que a 
cíênCia biológica disciplina~ Orienta, e V :-Ex' calcou seus estudos nessa ciên
cia. Eu entendo, Senador Evandro Carreira~ que o capital selvagem, que estâ 
lã no Amazonas, ele_ é autofágico, é predador porque, acima do interesse da 
ciência e dos povos, está o interesse do dinheiro, do lucro. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Muito bem! 

O Sr. Agenor Maria- O Governo brasileiro, até hoje, não teve, parece
me, força para conter os desmandos que se praticam contra a natureza, tendo 
em vista o interesse subalterno do lucro. D_e forma, Sc::nador Evandro Carrei
ra, é preciso compreender-se que, acima -do interesse do lucro, deve prevale
cer, como um todo, o interesse da Nação. A Nação é coisa completamente di
ferente_ do h._ICrO. 0 luçro é--jsto que eStá a( é a indisciplina, é O capital, tendo 
em vistã seUs interesse-s-, passando-pOr cima de tudo: o homem deixou de ser o 
homem_ na sua es~ência, para ser uma massa de manobra; o homem deixou de 
ser aquele sentiiiúmto rriaior, pãfa sú_ um ínteféssf dO capítal. O que prevale
ce é isto, Senador Evandro Carreira. Ou se modifica· essa filosofia que tem 
c_o~o base primordial defender o interesse do capital ou, sinceramente, não 
sei para onde vai a nossa Amazônia. A--nOSSa floresta maravilhosa que está aí 
-V. Ex' diz muito bem - talvez com mais de 70% ainda por ser explorada. 
Quantas árvores teinos na Amazônia que não sabemos para que serve aquela 
árvore. PoiS berri, estamoS erradicando aS florestas nativas, sem conhecer a 
própria árvore e plantando as florestas artifiêiaís, que matam a fauna. Ora, 
Senador Evandro Carreira, aqü.fCheguei; sem. nada, conhecer sobre o Amazo
nas, sem nada conhecer sobre floresta; tudo o que sei a respeito da Amazônia 
tenho aprendido com V. Ex.• 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Muito obrigado. 

O Sr. Agenf!_r A:fan·a- Poss~ afirr!jar a V. Ex' o seguinLe: a luta de V. 
Ex' não é solitária;· a: luta de V. EX' é a -lu ia -de milhões de brasileiros. V. Ex' 
apenas é a luz que brilha nos nossos horizontes, porque até hoje, depois de 
mais de_ sete anos, c;:qntinua ãí, intimo rato e forte na defesa dos interesses da 
Ãmazônia. Posso afirmar a V. Ex' que quem defende a Amazônia, defende o 
próprio BrasiL-Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Nobre Senador Agenor Maria, a 
proposta do Partido dos Trabalhadores é exatamente esta, é uma reformu
lação da sociedade brasileira. Não podemos mais continuar coni essa econo
mía de mercado" aberto quando a economia de mercado aberto se assenta exa~ 
tamente sobre a maximização do lucro. O que interessa ao capitalista é maxi
mizar o lucro, quanto mais lucro melhor; o lucro tem que existir para servir 
de_ capital de reserva, capital de gir_q, capital de recomposição, capital de ris
co, etc. O que rios leva ;1 um antropofagismo, a um canibalismo, e a Amazô
nia se coloca exatamente na encruzilhada desta discussão. E toina Posição 
francamente favorável ao socialismo, rompendo com o conceito capitalista de 
economia de mercado aberto. Porque a Amazônia, pelo próprio complexo fi
tológico, pelo seu companheirismo florestal, em média duzentas espêcies de 
árvores diferentes por hectare; em 100m2 existem, em média, duzentas espé
cies diferentes de árvores. E por quê? Por que a natureza organizou duzentas 
espécies difererites de árvores por 100 m 2? 

Ninguém sabe, Sr. Presidente; a cíência não sabe. Quem disse que sabe 
está mentindo. Afirmar que já se conhece o manejo racional sustentável da 
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floresta amazônica- é chute, é conversa para mãe de moça, é conversa: para 
otãrio, é "papo furado"; quem diz que conhece o rernanejamento racional 
sustentável da floresta amazônica está mentindo. Há muitO agrônomo imbe
cil no Brasil, tecnocrata mamando nos-cofres públicos milhares de cruzeiros e 
afirmando que já se conhece o manejo racional sustentável da floresta amazô~ 
nica. É mentiral Eu repto desta tribuna, eu desafio quem me mostrar esse ma
nejo racional sustentável da floresta amazônica. Não existe, rião existe nem 
das florestas tropiciais do resto do mundo, quanto mais da hiléia, da biota 
amazônica que ê muito mais complexa. 

Sr~ Presidente, a Amazônia se coloca no centro de uma discussão impor
tantíssima. Ela exige uma crítica, exige um estudo crítico de todos os concei
tos que prevaleceram até agora, como, por exemplo, de progresso. O que é 
progresso para a Amazônia pode não ser progresso para o mundo capitalista. 
Progresso para a Amazônia está dentro de uma nova proposta, que é socialis
ta, e nos incumbe procurar, desvendando e pesquisando o seu socialismo fito
zoológico; o cOmpanheirismo das espécies vegetais e animais dentro de cada 
ecossistema hiléico, estudar e observar as comunidades indígenas, aprenden
do com elas o segredo da convivência com -a flÓra e a faunà, mantendo intacto 
0- arranjo biológico que a consciência Cósmica mediu ao -sabor de milénios. 

A Amazônia está a exigir uma nova cOàceituação. 
O argumento de que a Amazônia não pode ficar como museu ê estúpido, 

e caracteriza o consumista analfabeto. Claro e óbvio_ que -ela tem uma desti
nação económica, não vai ficar-COmO um ·museu----;-jã sabemos que basilãrmen
te ela é uma imensa usina fotossintética, poderã produzir alimentos para su
prir toda a humanidade. Eu perguntaria: alguém conhece _out_ra destinação 
econômica da Amazônia? Se conhecer, ótimo, vamos discutir. Não se pode 
simplesmente decidir o destino econômico da hiléia entre qUatro paredes, sem 
ouvir todos os segmentos da sociedade e, prindpal~ent~, ~s especialistas dos 
vãrios departamentos da biologiã, da climatologia, da CColÕgia e da Sociolo
gia. 

A Amazônia não aceita a homogeneidade flórea. Não aceita mesmo. 
Mais tarde ou mais cedo ela rejeita a homogeneidade. --

Jari fracassou_ nã-o foi por outra coisa_, Sr. Presiden~C. fol pel:i-hOroOge
neização da gmelina arborea, do pinus caribaea. _Tentaram plantar naquela re
gião milhares e milhares de hectares de um~ ú_niCa ~rvorei_. éxólica; 9uando a 
Amazônia dá uma lição de companheirismo fitolóiico, ~de sociallsmo flores
tal. ~a própria floresta eXigindo uma revisão na conceituação indivídualista, 
e impondo uma noVa conceituação que estã inserida nos-riiódi.ilos do socialis
mo. 

A Amazônia não aceita ~_ocupação pela pata do homem; o conceito 
também, a teoria do uti possidetis para a Amazônia não va_le, A pata do ho
mem não garante a ocupação da Amazônia. O que garantirá a ocupação da 
Amazônia serão cérebros, inleligêrtcias, pesquisando e elucubr_ando_ 05: cen-
tros de pesquisas atuando lã dentro. . __ _ 

Teremos que ampliar o INPA, ampliar as universidades de pesquisa para 
que se conheça aquele emaranhado, tecido por uma sabedoria que se revela 
!ltravés de leis naturais, alheia e contr.ária àquelas que nascem de economia de 
mercado, do antropofagismo capitalista. 

O Sr. Agenor Maria - Permite V. Ex• um aparte? 

O S~ E\'A.NDRO CARREIRA - Commuit~ honr~. 

O Sr. Agenor Maria -Tenho a impressão, Senador Evandro Carreira, 
que o conceito filosófico de resguardar a Amazônià do capital autofãgicO, 
predatório, deve repõusar muito mais no civismo, no patrioJisinÕ, no âinor à 
Pátria do que mesmo no ideológico. Acho qüe o interesse aí deveria se fazer 
presente muito mais no conceito -cívico-patriótico do que no conceito econô
mico ou ideológico: O amor à Pátria desaparec~ em n~sso País. Não sei por 
que, Senador Evandro Carreira, nos· m-eus fempos de menino, diariamente, se 
cantava o Hino Nacional. Tínhamos um livro-sobre civísrilo, -iínhamõs, én
fim, O idC:ário da Pátria. Tínhamos os nossos heróiS, tírifuliriOS, enfiin, ml es
cola, um interesse extraordinário de conhecer os feitos da nossa História. Por 
incrível que pareça, issó estã desaparecendo. E, na proporção em que desapa
rece esse amor à História, aoS vUltos da História, ao Hino, às nossas glórias, 
não sei por que, Senador Evandro Carreíii, -vai âCsaparecendo O interesse de 
cultivar esses valores, defendendo, realmente, aquele património extfaordi
nârib que os nossos antepassados, com sangue, doaram a todos nQs. Portan
to, cumprimento e me congratulo com V. Ex• e posso afirmar que, para se fa
zer por onde a Amazônia possa continuar a ser o que é, -é preCiso haver-muito 
amor pelo Brasil, um amor que esteja acima· de qualquer interesse, acima do 
próprio lucro. Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Muito obrig~do Sen~dor Agenor 
Maria. 

Sr. Presidente, gostaria de ler uril documento que redigi neste fim de 
mandato. É um documento quase que definitivo, que intitulei: "Amazônia 
Usina de Alimentos para o Terceiro Milénio". 

O Sr. Gabriel Hennes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Com muit~ honr~. nobre Sen~dor 
Gabriel Hermes. 

O Sr. Gabriel Hennes- Antes de ouvir o trabalho de V. Ex•, nobre Se
nad_or, confesso que me congratulo com sua luta a qual classifico, sem dúvida 
nenhuma, sem erro nenhum, como uma lutajust~, uma l~ta louvável, em de
fesa do patrimônio das gerações futuras. Gostaria, antes de ouvir a leitura 
desse documento sem saber mesmo o que V. Ex• vai relatar, de dizer algumas 
coisas que_ nOs devemos ter cuidado ao fazer as nossas observações, as nossas 
críticaS-e, -talVeZ, oS -meus qUase SS'anos de rodar e pisar todos os cantos da 
Região Amazônica, todas as fronteihis de todos os cantos da Amazônia, ob
servando e observando tudo aquilo que se fez no sul do Parã, permita-me 
apenas uma ligeira observação do intróito que V. Ex• fez. As nossas críticas 
têm que parar em um ponto. Aquela região é terrã nossa graças à bravura dos 
portuqueses, em primeiro lugar, que souberam guardá-la para nós. Mas, terra 
dada ao homem é terra para ser usada, para ser utilizada, para ser usada e uti
lizada bem. Ora, dentro dessas terras, estamos, aos poucos e à medida em que 
vamos tocando, encontrando realmente riquezas que até desconhecíamos, 
que possivelmente fossem conhecidas de outros países ou de outros mundos 
maí!UHílbiciosos ou mais desenvolvidos, como se chamam. E nós encontra
mos então dentro da Região Amazónica uma coisa que nós não-podemos 
colnbater: _os_ nossoS rios; os ca"irtiilhos que andam, c-omo dizia há tantOS anos 
Platão e. maiS tarde, escrevia unr homem da Amazôniã, do meu Parã, e que 
viveu no Estado de V. Ex•, o Sr. Raimundo Morais, na "Planície Amazôni
can e em outros livros seus: os caminhos que andam". E esses ca.Jnirthos que 
andam são a primeira coisa que nós vimos sentir que temos que aproveitar, 
para andarmos neles e para deles tirarmos aquela riqueza preciosa que nos foi 
dada e que não acaba, que se chama energia sem fim, a energia hidrelétrica. 
Acho louvável não tenho como cri(icar, senão louvar, a construção de hidre
létricas como a de Tucuruí;-como- as que estão se fazendo jã no Estado de V. 
Ex• e como outras que estão planejadas em Roraima e outra, talvez, mais bai
xo, nas proximidades dn Território de Rondônia. Tudo isso estâ sendo estu
dado e tudo isso eu acho louvável. Sem energia, segundo o que eu aprendi, 
não há progresso no sentido de desenvolvimento, e sem energia, aprendi até a 
própria agricultura racional não é possível. Agora, vejamos com relação ao 
devastamento estou de pleno acordo com V. Ex• Precisamos gritar, advertir 
para que o Governo fique atento, e ele está atento. Não estão funcionando, 
realmente, os mecanismos de defesa do Governo federal e, muito menos, dos 
Governos estaduais. Mas nós temos outras coisas que não se pCrdem na 
Amazônia se nós mexermos. _É a pesquisa dos minerais, se soubermos 
aproveitá-lo em benefício do nosso povo. Temos, também, outras coisas ri~ 
quíssimas que não-são prejudicadas pelo homem: as várzeas. E foi nas várzeas 
onde assisti os primeiros estudos em 1954 e, depois, pelo Sr. Felisberto Ca
tnargo,-quejá foi deste mundo, que criou e; montou o Instituto Agronómico 
no ponto em que o deixou que é quase ode hoje. Desse manancial de âgua 
que c~b_re aquela pequena parte das várzeas_ nós podemos, dali, tirar a ali
mentaÇao para o Brasil e, talvez, para mais da metade do mundo. Por que 
não aproveitarmos ísso? Então, as nossas críticas são válidas, mas temoS que 
ter cuidado para que a repercussão não seja negativa lâ fofa contra o Brasil, 
como li nundargo trabalho que recebi há poucos dias, onde diz que estamos 
liquidando e acabando com a Amazônia. E sinto que lâ a crítica não é feita 
como, por exemplo, a de V. Ex• Com esse-instinto de que devemos ter cuidado 
por causa desses segredos da variedade de_ plantações. Apenas esta obser-
vação, com muito respeitO. - -

O SR. EV ANDRO CARREIRA ..:..: Muito ~gradecido, nobre Sen~dor 
Ga.bnel Hermes. · -

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Senador Ev~ndro C~rrei
ra, estou sentindo que V. Ex' tem em mãos um documento da mais alta rele
vância para transcrição nos Aniis do Senado Federal. Acontece, nobre cole
ga, que o_ tempo de V. Ex'", como Líder, já está esgotado e temos na lista ou
tros Oradores que estão inscritos pará falar. Não sei se V. Ex'" aceitaria a noS
sa sugestão_. já que se trata de um documento da mais alta importância, de lê
I~ na .próxm~a sessão, como orador inscrito, para que esse documento seja 
d1scu_ttdo e dtssecado pelos demais colegas que compõem o Plenário destaCa
sa. Se.ria a sugestão que faria ao nobre colega, para não prejudicar a lista dos 
d:mats oradores que estão com as suas inscrições asseguradas, para esta ses
sao. 

• 
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O SR. EVANDRO CARREIRA- Ilustre Presidente, inegavelmente a 
proposta de V. Ex• é perfeitamente viável. Eu gostaria de saber se já ficaria 
automaticamente inscrito, desde que viajarei amanhã pela noite. 

O SR~ PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Automaticamente não posso as
segurar a V, Ex'-, porque agora a Assessoria me passa as inscrições, e nós já
temos bastante oradores inscritos para amanhã. Mas, como sempre acontece, 
nem todos falarão. Estou vendo aqui, na minha maneira de Sentir as coisas, 
aqui no Senado, V. Ex• poderia consegüir uma cessão peJos colegas que me 
parece não estarão presentes: 

O SR. EVANDRO CARREIRA - V. Ex• me permite? (Assentimento 
do Presidente)- Eu já fiz uma concessão à Mesa. Pedi a palavra, como Líder 
antes da Ordem do Dia, antes do Expediente. O respeito que tehho pela Me
sa, leva-me a pedir a palavra como Líder com antecedência. Eu poderia fazê
lo daqui, da tribuna e, de acordo com o Regimento, usar da palavra imediata
mente. Eu não estou usando esse recurso. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- V. Ex• poderá falar, como Líder, 
em qualquer momento. 

O SR. EVANDRO CARREIRA - Exatamente! Por isso, aquiesci em 
esperar, mas atendo a V. Ex• 

O Sr. Gabriel Hermes - V. Ex• me permite? 

O SR. EVANDRO CARREIRA --Pois não. 

O Sr~ Gabriel Hermes- É o seguinte, nobre Presidente: estou inscrito, se 
não me engano, amanhã. Se chegar a minha vez, desde jâ, cedo-ao nobreS~
nador Evandro Carreira, com o maior respeito. Se S. Ex• verifiCai' que ilão 
haverâ oportunidade, S. Ex• usará do recurso que tem, de falar como Líder. 

O SR. EVANDRO CARREiRA - Pois não. Sr. Presidente, aceito a 
proposta do nobre Senador Gabriel Hermes, e espero falar, não como Líder, 
pois tenho outro pronunciamento que deverei fazer amanhã, m:is como or-a~ 
dor inscrito na Ordem normaL (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE- Muito obrigado a V, Ex• 

DISCURSO PRONUNCIADO PELt)SR. GABRIEL HER; 
MES NA SESSÃO DE 12-5-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. GABRIEL HERMES (Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

É mais uma comunicação breve, que desejo fazer. A minha Região Ama~ 
zônica, acentuadamente os Estados- do Parã e do Ain"azonãs, está sofi-endo os 
efeitos das enchentes provocadas principalmente pelo rio AmazOnas e pelos 
seus grandes afluentes, Os efeitos são_ realmente danosos e jâ vêm causando 
prejuízos, mal-estar e desconforto da maior gravidade para aquela Região, 
acentuando-se cada vez mais. 

Na minha última visita ao meu Estado, práctii-d coiitato conlaR.egião e 
logo a seguir com o MiniStério responsáVel, que é o Ministério dO Interior, 
dando conhecimento daquilo que tomara conhecimento. Fiquei, Sr. Presiden
te, satisfeito em verificar que já algumas providências haviam sidÕ solicitadas 
pelo próprio Ministério do Interior como de sua responsabilidade. 

O MINTER acionou acentuadamente os ór!?;ãos da região~ como a SU
DAM, e outros ligados ao MINTER, para que fizessem o relatório e tomas::.: 
sem as primeiras providências. Estou, agora, recebendo do Sr. Ministro are
lação- dessas informações. Realmente, são informações importantíssimas, 
porque os males se acentuam e o grande rio continua a crescer e a causar da~ 
nos os mais graves, atingindo, só no Estado do Pará, os maiores mu-nicípios 
da região, e a pi6priil cid-adC de Belém, cuja área baixa está completamente 
alagada, causando transtornos principalmente à população pobre. Também 
na área do rio Tocantins, a- enchente está avançando tremendamente. 

Essa enchente, por sua vez, vai-se avolumando e atingindo os Estado-s do 
Amazonas, Acre e Terrítóriõs_, Verificamos que 17 grandes municipioS foram 
atingidos. No meu Estado, na área do Tocantins, tambéin·i-enChente égran~ 
de, imensa, o que mostra hoje a importância de ter o Governo iníciado, como 
já era apelo de toda a população daquela região e dos parlamentares do PDS, 
porta-voz da minha gente_, No que se refere ao Tocantins, onde vi, muitas ve
zes, nas minha viagens desde os anos de 30, a âgua subir a tirita profundidade 
maior do que a altura do solo ao _teto deste nosso plenário, a água está muito 
acima invadindo ãs cidades e toda a região em volta. 

Então, vejo hoje, Sr. Presidente, como é útil a construção de TucurUí. o 
disciplinamento do rio com a grande barragem, de onde se vai tirar energia -
para a indústria, energia para os lares, e energia, sobretudo, também, para fa
zermos uma agricultura disciplinada, irrigada que ali já i'éclama. No Tocan
tins e na região do Amazonas, tudo as águas cobrem, e; só no Pará, foram 
atingidos municípios grandes como Belêm, Marabâ, Tucuruí, Baião, Cort-

ceição do Araguaia, ·santarém, Óbidos, _Ori_xi~in~. Al_enquer, Monte Alegre. 
O Amazonas com os seus afluenteS estão invadindo, destiuindo casas, des
truindo plantações, tornando-se verdadeiro desastre para a criação de_ gado 
naquela região, que é das melhores do nosso Estado, 

No Estado do Amazonas, a sua capital, Manaus, está sendo atingida tre
mendamente, como também Láórea, Novo AirãO, Sifves e Santa Izabel do 
Rio Negro; no Acre a stia capital, Rio Branco, é a mais atingida; em Rorai
ma, Boa Vista é a grande cidade atingida; no Território do Amapá o atingido 
foi, pi-inçipalmente, o muni~_ípi~ de M_acaQá. 

Essas enchentes são terríveis e justificam e eXplicam a necessidade de 
construções cada vez mais intensas, enibora isso tenha que caminhar lenta
mente, de barragens para que das águas se tire a energia e se disciplinem os 
rios para que eles se transformem em caminhos que andem para que o povo, 
as populações, o nosso País aproveitem as suas estradas naturais. 

A inundação é surpreendente, Sr. Presidente, a população atiilgida sofre 
e espera'-amparo - façO justiça-TÇfreSteza Com-que--o-Ministério do Interior 
atendeu aos reclamos, aos apelos dos homens do meu Estado, e de toda a Re
gião Amazônica- que:· nos-sete municípios, soma a um total de quarenta e 
dnco·miJ e trezentos habitantes atingidos. Ali jâ está faltando alimentos, e já 
foi Teito~um levantamento e algumas providênciasjâ foram tomadas, segundo 
estou sendo informado, não só nO setor de alimentação, como até de comM 
bustível para que se possa movimentar as embarcações pf!ra ajudar as gentes, 
as populãções-humildes, e até transportar gãdo parã que não venha a ser dizi
mada a criação. 

A Srf' Eunice Michil!es- v:-Ei'- me-permite -uni aparte?. 

O SR. GABRIEL HERMES - Com muito prazer. 

A Srf' Eunice Michiles ::-Senador Gabriel Hermes, a preocupação de V. 
Ex• é também a minha preocupação, nO momento em que vemos a população 
do_~ nossos Estados acossada pelo crescer das ãguas, isso me faz ter cada vez 
uma admiração maior pelo povo da Amazônia. Um povo histórico, esmaga
do pela solidão, mas que resiste e ali persevera. Tenho visto barracas que vão 
se sobrepondo, sup·erpondo soalhos em _cima de soalhos _onde as famílias es
tão convivendo COJ)1_ gali!lhas, carnei_ros,_ porcos e cachorros, para tentar sal~ 
varo pOuco que ainda possue-m: O que me-adnlíra é qUe, reitei-adamente, os 
governos são pegos de surpresa, como se a cheia fosse uma coisa que aconte
cesse eventi.J.almerlte~ Ach-o que deVeríainOs -rioS- :PieParãr para essa situação. -
Associando-me à preocupaç_ã<;> de V. Ex• gostaria ta_mbém de congratular-me 
com as medidas que foram tomadas pelo Miriistéiío-9-o I_nlerior num trabalho 
piOneiro pata ·que pOsàãnfoS\ de ttfguma maneira, dar,- rieste mo-mento, até 
poio moral àquelas populações que estão vivendo momentos tão difíceis. 

O Sr. Gabriel Hermes- Muito obrigado a V, Ex' 
Sr. Presidente, apenas para completar a minha informação: As águas in

vadiram as cidades_;_ sofre a tradicional cidade de Monte Alegre e esta infor
mação é- do próprio Ministério dõ- InteriOr- qUando diz: 

"Ê crítica a situação da população ríbeírínha do município de 
Monte Alegre" 

e de todos os demais municípios é a mesma, Sr. Presidente, e diz mais o rda
tório do Ministério do Interior: 

'"'o rt_ível das águas do Rio GurrijfãtriDa, um -dos afluentes granw 
des como todos os rios da Amazônia, continua a subir assustadora~ 
mente deixando aflitos os moradores ribeirinhos com o que poderia 
acontecer se o nível não baixar rapidamente. Até o momento já se 
tem certa a perda total de toda a produção agrícola, bem como a da 
juta, nas áreas de várzeas. Ainda não se tem notícias de desabriga
dos." 

E, acrescenta: 

_ "Se até o_ final de _inaio õ nível das ágUas do rio que banha 
Monte Alegre continuar a cr~cer, as famílias devçrão entrar em pâ
nico." 

- pois em pânico eles já se e'ncoritram. 

Com isso deverão se deslocar para a sede_ do município onde 
encontrarão muitas difiCuld3.deis pãr.:i conseguir casa pai-a morar. 

Para se ter uma idéia da gravidadedo problema, o velho trapi
che que serve de galpão para armazenamento de mercadorias, a se
rem enviadas a outros municípiOs, jâ foi ao fundo. A Avenida Presi
dente Vargas, artéria localizada em frente à cidade, tãmbém já co
meça a ser invadida pelas águas do Gurupatuba. O trânsito de veí
culos já começa a ser difícil, naquela artéria." 

Os Prefeitos fazem apelos e os pescado~es ~ais vividOS naquela Região 
eStão Crentes de qUe a enchente vai contiriuãr -a crescer atingindo alto nível, 



1550 Sexta-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào 11) Maio de 1982 

lamentavelmente, no final deste mês de maio. E, como disse a nossa, ilustre 
colega pelo Amazonas, é preciso providências com antecipáção. Essas en
chentes- é sabido -----:"são quase que naturais e as conseqüências são as piores 
a cada ano. 

Tamb~m o Senador Jarbas Passarinho, ilustre PfeSidente desta Cas_a, que 
se encontr~ no Pará, procurou tomar conhecimento da gravidade das enchen
tes e imediatamente fez contacto com o Mini~tro d_õ Interior. Com satisfação, 
verifico que o ilustre Ministro do Interior, Mário Andreazza, procurou, de 
pronto, não só mandar técnicos_~eus, como determinar que a SUDAM, o 
BASA e outros órgãos da Região se aparelhassem Para dar as~istência neces
sária, baseada em relatórios que já seencorittam em ·mãos do M_ínistro e _que 
me estão sendo remetidos. 

De qu~lquer maneira nós estamos muito gra-tOs -às providências iniciais 
tomadas pelo Sr. Ministro do Interior,_ Mário Andreazza. Iremos fazer uma 
visita, aS; Ex• amanhã, para que possamos_levar a documentação que esta
mos recebendo e pedirmos a S. Ex' que intensifique as providências. São po
pulações corajosas, são quase todas velhas populações que, no decorrer d_e 
tantos anos, guardaram, ocuparam aquela Região. 1! naquela Região do Ba.l
xo Amazonas, principalmente nas chamadas Várzeás qüe as populações ser
vem e serviram durante longos anos, os seringais, as grandes cidades como 
Belém, Santarém, Manaus .fornecendo a alimentaçãO. 

Assim, Sr. Presidente, dando esta inform-ação ã Casa, d~ndo notícias das 
primeiras medidas tomadas pelo Governo, através do Ministro çloJnterior, 
mas sentindo a gravidade que, cada vez mais, se acentua da região, com odes
conforto, o desalento, a perda das suas pequenas propriedades, a perda de to· 
das as suas produções agrícolas, como os jutais, os bananais~ o~ arrozais, ê 

que envio o meu apelo ao nosso Ministério do lntei-ior -para que intensifique 
as suas providências, que devem aumentar. 

Esta comurifcaÇão se fazia necessária, Sr. Presidente, como necessária se 
fazia minha voz para que saibam, os daquela região, que o Minístérip do In
terior está providenciando, e que nós iremos exigir mais, porque é preciso. 
(Muito bem!) 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Resenha das matérias apreciadas de 19 a 30 de abril 
(Art. 293, inciso II,~ do Regimento Interno) 

RETIFJCAÇÃO 

~~Na publicação feita no DCN (Seção II) de 4-5-82, páginas 1362 e 1363, 
na parte referente a projetas aprovados e encaminhados à promulgação, 

Ohde se lê: ~ 
Projeto de Decreto Legistiv9 i19 13, de 1979 (n9 11/79, na Câmara dos 

Deputados) que aprova o texto do AcordO de Cooperação Econômica, Cien
tífica e Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno Militar Federal da República Federal da Nigéria, assinado em Brasília, 
a 10 de janeiro de !970. Sessão: !2-4-82. 

Leia-se: 
Projetõ de Decreto Legislativo nQ 13, de 1980 (n9 42/80, na Câmara dos 

Deputados) que aprova o texto do Acordo Sobre Transpo"rtes AéreoS celebra
do entre o GovernO da República Federativa do Brasil e o Governo_ d_a_ R e-: 
Plibtica do Suriname, firmado em Brasília, em 28 de janeiro de 1980. Sessão: 
12-4-82. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 
10 REUNIÃO, REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 1982 

Aos cinco dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta e <!Qis, às onze 
horas, na sala de reuniões da Comissão (Ala s_e_nador Alçxandre Costa), pre
sentes os Senhores Senfl.dQr_e~_Ageno~ Maria- Presidente, Aderbal Jurerila, 
Bernardino Viana e a Senhora Senadora de Laélia Alcântara, reúne-se a Co-
missão de Serviço Público Civil. Deixam de comparecer, por motivo justifica
do, os Senhores Senadores Raimundo Parente, Lourival Baptista, Moacyr 
Dalla e Gastão Müller. Havendo número_rt!_gimental, são abertos os traba
lhos, com a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que_é-dada corno 
aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das matérias tonsta!jles da pauta e, 
pela ordem, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Ber
nardino Viana para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 
234, de 1980, que ~.-dispõe 's_obre o prosseguimento dos Concursos Nacionai~ 
de Monografias da Revista do Serviço Público-Editoxa (RSP/Ed.)" Não hã 
debates, e a Comíssão, por unanimidade de seus membrQS pr~sentes, aprova 
o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto, nos termos da 
Emenda n9 1-CSPC. Continuando, o Senhor Presiden.ie concede a p_alavra ao 
Senhor SenaCforAderbal Jurema para emitir o seu parecer Sobre õ P-rOjeto de 
Lei da Câmata n9 121, de 1981, que .. Dispõe sobre acriação de cargos na Se
cretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Esta_çlo de Pernambuco e dá outras 
providências." Não há debates, e a Cqmis~ão, por U~a:ni_lnidad~-ãProva o pa
recer do Relator, que conclui favoravelmci:nte3.o proJet<_?. Cf:?!J1Íiluando com a 
palavra, o Senhor Senador Aderbal Jurema emite o seu pareCefsobre- o Proje
to de lei do Senado no 096, de 1980, que "Dispõe sobre a part!cipação dos ser
vidores nos Órgãos de Direção e Físcalização das Entidades que menciona" e 
o PLS n? 12;9, de 19_80, que .. Assegura a participação dos empregados na di
reção das empresas públicas e sociedades de economia mista". NãO há deba
tes, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui 
favoravelmente, quanto ao mérito, ao-PLS n9 096, -de_l980 e pela prejudióiali
dade do PLS no 129, de 1980. Ainda, com a p~alavra, o Senhor Senador Ader: 
bal Jurema emite o seu parecer sobre o item s-eguinte da pauta- Emenda n9 I 
de PlenáriO oferecida ao Projeto de Lei da Câ~ãr_an~> 109, _de_ ~-?_78, que "Alte
ra a redação do art. 126 do Decreto-lei no 200, de 23 de fevêreíro de 1967, que 
'dispõe sobre a organização da AdministraçãÕ-Federal, estabelece diretríZe"s 
para a reforma administrativa, e dá outras providências". Não há debates, e a 
Comissãct, por Uhãhimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui con· 
trariamente a matéria. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra 
a ~nhora Senadora Laélia de Alcântara para emitir o seu parecer sobre o 
"Projeto de Lei da Câmara n~" 020, de 1982, que udispõe sobre a criação de car-

gOS"ná Secretaria do Tribunal ~egional Eleitoral do Estado do Maranhão e 
dá outras providências." Não -há debates, e a Comissão, por unanimidade, 
aprova o parecer do relator, que conclui favoravelmente ao projeto. Nada 
maiS havendo a tratar, encerra-se a reuriião, lavrando eu, Luiz Cláudio de 
Brito, -As-sistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

2o REUNIÃO, REALIZADA EM !2 DE MAIO DE 19&2 

Aos doze dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta e dois, às onze 
horas, na sala de reuniões da Comissão (Ala Senador Alexandre Co_s_ta), pre
sentes os Senhores Senadores Agenor Maria - Presidente, Moacyr Dalla, 
Gastão MUller, Bernardino Víana e Luiz Fernando Freire, reúne-se a COmis
são de Ser'lii.;o Público Civil. Deixam de comparecer, por motivo justificado, 
os Sénhore~ Senadores RaimUndo Parente, Aderbal Jurema, Lourival Baptis
ta e a Senhora Senadora Laélíà.- de Alcântara. Havendo número regimental, 
são abútos- os trabalhos; com à-dispensa da leitura da Ata da reunião ante
rior, que é dada como aprovada. A seguir pasSa-se à apreciação das mâtérias 
constantes da pauta e, pela ordem, a Presidência concede a palavra ao Senhor 
Senado! Gastão Müll~r para emitir o seu Parecer Sobre o Projeto de Lei do 
Senado n<~ 145, de 1981, que "Atribui às Secretarias de Agricultura dos Esta
_dps, dos TerritóriOs e do Distrito Federal a competência exclusiva para fixar 
as quotas de farelo de trigo cabentes a cãda produtor rural". Não há debates, 
e a Comiss~9, por Una:fiiinidade,_aprova o parecer do Relator, que conclui fa
voravelmente ao projeto, com as Emendas nQs 1 e 2::....... CCJ. Continuando, a 
Presidência coilcede a palavra ao Senhor Senador Bernardino Viana para 
emitir ó seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 031, de 1982, que 
"Reajusta os valores de vencíinentOs, salários e proventos dos servidores da 
Câmara dos Deputados e dá outras providências." Não há debates, e a Co
missã-o, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favora~ 
velmente ao projeto. Prosseguindo, a Ptesi"a"ência concede a palavra ao Se
nhor Senador G:astão_ Müller para emitir O seu parecer sobre ó Projeto de lei 
da Câmara nC? 046, de 1982, que "Dá riova redação ão ãrtigo 1.25_do Decrelo-:
lei n9 200, de 25-de fevere_iro de _196_7, e revoga a alínea d do§ 29 do artigo 
126". -Nã-o há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecei-- do 
Relator, que cOnclui favoravelmente ao projeto. Em seguida, a Presidência 
COncede a palavra ao Senhor Senador Bernardino Viaita para emitir o seu pa
recer sobre o Pmjeto de Lei cJ_o Senado nQ 033, de 1982, que "Prorroga por 
dois anos a validade do concurso _de FiScal de Contribuições Previden
ciárias:·. Nãq há debates, e a Comissão, pot una-nimidade, aprova o parecer 
do Relator, 9,ue conclui favôravelmente ao projeto. Nada mais havendo a tra-
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tar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz Clãudio de Brito, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serâ aSSinada pelo Senhor 
Presidente. 

COMISSÃO DEL.EGfSLAÇÃO SOCIAL 

SEGUNDA REUNIÃO, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1982 

Aos vinte nove dias do mês de abril de mil novecentos e oitenta e-dois, às 
onze horas, na sala de reuniões da Comissão (Ala Senador Alexandre Costa), 
presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente - Presidente, Franco 
Montoro, Gabriel Hermes, José Fragelli, Jaison Barreto,_Almir Pinto, Ader
bal Jurema e Henrique Santillo, reúne-se a Comissão de Legislação Social. 
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Moa
cyr Dalla, Aloysio Chaves e a Senhora Senadora_ Eunice Michiles. H<lVc:;:f!dO 
número· regimental, são abertos os trabalhos, com a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. O Senhor Presidente es
clarece à Comissão que antes de dar inícío à a-pfeciação da pauta da Reunião, 
esta destina-se, também, à eleição-· do Vice-Presidente da ConlísSão, vag"a de
corrente do afastamento do ilustre Senador Humberto Lucena, que deixou 
esta Comissão para assumir a Liderança do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro no Senado Federal. Em seguida, o Senhor Presidente man
da providenciar a distribuição das cédulas e designa o Senhor Senador José 
Fragelli para funcionar como escrutinador. Procedida a eleição, verífica-se 08 
(oito) votos a favor do Senhor Senador Henrique Santillo, o qual é proclama
do eleito, por unanimidade dos membros presentes. Usando da palavra, o Se
nhor Senador Henrique Santillo agradece a seus pares a honra com que foi 
distinguido. A seguir, o Senhor Presidente registra apresen"Ça do ex-colega da 
Câmara dos Deputados, Senhor Theodoro Mendes, com os aplausos dos pre
sentes. Prosseguindo, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta 
e, pela ordem, a Presidência concede a palavra ao Senhor Senador José Fra~ 
gelli para relatar o ProjetO de Lei do Senado n~' 307, de 198 I, que "restabelece 
a Loteria do Estado de São Paulo e dá outras providências". Não hã debates, 
e a ComiSsão, por unánimídade; aprova o parecer do Relator, que conclui fa
voravelmente ao projeto, com a Emenda N9 1-CCJ. Continuando, a Presidên
cia concede a palavra ao· Senhor Senador Almir Pinto para emitir o seu pare~ 
cer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 225, de 1979, que ••acrescenta disposi
tivo à CLT, dispondo sobre transferência de empregado estudante". Lido o 
parecer do Relator, a Presidência concede vista ao Senhor Senador Franco 
Montoro. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Presidência concede a- pa
lavra ao Senhor Senador Jmé Fragelli para emitir O seu Parecer sobre o Proje
to de Lei do Senado n9 178, de 1979, que uacrescenta parágrafos ao artigo 59 
do Decreto-lei n9 366, df" :9 de dezembro de 1968, e dá outras providências". 
Não há debate~ -:: .:1 Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Rela
tor, que------...,Ilclui contrariamc;_nte ao projetó. Em seguida, a Presidência escla
- ~..N que o itein 05 (cinco) da pauta - Projeto de Lei do -Senado n~' 063, de 
1980, que .. írltroduz alterações-na Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
que criou o FGTS", já foi lido em sessão anterior, na -qual foi concedida vista 
ao Senho_r Senador Gabriel Hermes que apresenta voto em- separado, con
trário ao projeto. Para proferir o seu voto, a Presidênciá concede a palavra ao 
Senhor Senador Gabriel Hermes. Usando da palavra, o Senhor Senad_or 
Franco Montoro sugere que o projeto deve ser anexado a matérias idênticas 
ejou semelhantes em tramitação no Congresso Nacional. O Senhor Senador 
Gabriel Hermes acolhe a sugestão do Senhor Senador Franco Montoro e so
licita que o seu vuto- em séParado e o Relatório do Senhor Senador Franco 
Montoro, apresentados na Comissão, sejam- anexados ao prOCessado para 
serviiem de subsídios à matéria. Colocada em discussão e votação, a Comís
são aprova as sugestões dos Senhores Senadores Franco Montor-o e Gabriel 
Hermes. Prosseguindo, a Presidência concede a palavra ao Senhor Senador 
Almir Pinto para eriütir o seu parecer- sobre o PrOjeto de Lei do Senado n9 
125, de 1980, que- estabelece que "exigências do Serviço Militar não constitui
rão motivo para alteração ou resCisão de contrato de trabalho". Lido o pare
cer do Relator, a Presidência concede vista ao Senhor Senador Franco Moo
toro. Continuando, a Presidência cOncede a palavra ao Senhor Senador Fran
co Montoro para proferir o seu parecer sobre o Projeto de lei do Senado n9 
145, de 1980, que ''modifica dispositivo da CLT, aprovada pelo Decreto-lei n9 
5.452, de }9 de maio de 1943". Não há debates, e a Comissão, por umiiliniídi
de, aprova o parecer-do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto, nos 
termos da Emenda n9 1-CLS. Continuando com a palavra, o Senhor Senador 
Franco ·Montoro_emite o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 
039, de 1978, que "regula a atividade das empresas de recrutamento, seleção, 
assessoria, consultoria e orientação profissional, e dã outras providêndã.S". 
Não há debates, e a Comissão, p-or Unanimidade, aprova o parecer do Rela
tor, que conclui contrariamente ao projeto. Pelo adiantado da hora, a Presi
dência adia a apreciação das seguinteS matériãs: PLS n9 271 /79; Ofício "S'T riY 

17/76; PCC n• 054/81; PU n•l21/80; PJ.:S no 144/79; PLC n• 012/81; PLS n• 
066j80; PLC n• õl3/81 e PLS n• 202/81. Nada mais havendo a tratar, 
encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz Clâudio de Brito, Assistente da Co
missão, a presente Ata _que, lida c aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente. 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

4• REUNIÃO, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1982 

Às dez horas do" dia _vinte e nove de aDrirde mil- novecentos e oitenta e 
dois, na Sala de reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores 
Fran-co Montoro, Presidente, JOsé Fragelli,-José Lins, Alm}r Pinto, RaimUn~ 
do Parente, Amaral Furlan, Bernardino Vi<ina, Gabriel Hermes, AffOnso Ca
margo, Amaral Peixoto, Tarlcredo Neves e Mauro Benevides, reúne-se a Co
missão de _Finanças. 

Deixam de comparecer, por motivo JUstificado, os Senhores Senadores 
Lomanto Júnior, Martins Filho, Tarso Dutra, Pedro Simon, Teotônio Vilela 
e Mendes Canale. -

. AO consÚltar a existência ae- núffierO-regtffiên"ia(o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que 
é dada como aprovada. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Tancredo 
NeveS, que emite Parecer favorável, na forma dO Projeto de Resolução, apre
sentado ao Ofício "S" n~'-03/82, "do Sr. Prefeito Municipal de Rio Claro 
(SP), solicitando autorização do Senado Federal para contratar empréstimo 
externo no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte
americanos), destinado à íniplantação de obras priori~rias naquele Municí
pio". Colocada a matéria em discussão, usada palavra o Senador Affonso 
Camargo que reitera a necessidade urgerüe -de Urna- reforma iributâria nQ 
País, pois causa espanto, o nito-de Pi-efeituras municipais terem que apelar 
para os empréstimos externos,- normalmCiúe Para cumprirem seús programas 
de obras. Colocada em votação, é o parecer aprovado, tendo votos com res
trições dos Senadores Affonso Camargo e Mauro Ben~vi~es. Prosseguindq, o 
Sr. Presidente informa que numa das priffieiras reuniÕes da Comissão, fiCou 
decidido que a Comissão de Finanças faria o levantamento dos estudos exis
tentes para a elaboração de urna sugestão ou eventualmente, um projeto 
sobre reforma tributária. Continuando, o Sr. Presidente esclarece que a secre
taria da Comissão e a- AssesSoria ·ao Senado estão instruídas no sentido de 
que sejam reunidas todas as sugestões apresentadas por organizações repre
sentativas de claSSe, confederações e federações nacionais, comércio, indús
tria e setor de trabalhadores. Informa â.iõda, que esta comunicação não é ape
rtas para qu-e OS Srs. "Senadores tenhairi-Ciê-itcia desta providência, mas para 
que possam tambêm enCaminhar à secretaria da Comissão, as sugestões pes
soais, as sugestões que tenham conhecimento, e que sejam úteis a essa visão 
geral do problema. 

Dando prosseguimento, o Sr. Pr_esidente concede, novamente, a palavra 
ao Senador Tancredo Neves que relata favoravelmente o Projeto de Lei da 
Câmara n9 125/81, que "Autorizei a doaçã-o, à Sociedade Brasileira de Geo
grafia, do doffiínio útil do terrenO que menciona, situado no Município_e Es
tado do Rio de Janeiro"-. Não hã debai.C!s, e a COinisSão .por" unanimidade, 
aprova o parecer do relator. 

Continuãrl.do, o Senador Tancredo Neves emite parecer contráriO ao 
ProJeto de Lei do Senado n' 367/79, que "modifica a redação dó art. 10 do 
Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapro
priações por utilidade pública". Colocada em discussão, o Sr. Presidente con
cede vistas ao Sr. Senador Gabriel Hermes. 

Dan~o contíl1Uid3.dC aos -trabalhos, o Sr. Presidente concede a-·palavra· 
ao Senador Almir Pinto, relatOr do Projeto de Lei da Câmara n9 08/82, que 
'"Concede pensão especial vitalícíã. ao qoutor Gratuliant? da Costa Brito e dt 
oUTras providências", que emíte parecer favorável ao projeto. Não há deba
teS;--e a· Comissão: por un-animidade, aprova o p3recer do relator. 

Ainda com a palavra, o Senador Almir Pinto emite parecer favorável à 
Emenda n9 02, de Plenário, ao Projeto de Lei da Câritara n9 23/77, que "Alte
ra a redação do art. 147 do Decreto-lei n9 5.452, de {9 de maio de 1943 (Con
solidação das LeiS do Trabalho)". Não hã debates e a Comíssão, por unani
midade, aprOva o Parecer do relator. 

Prosseguindo, o Sr. Presideitte passa a palavra ao Senador Mauro Berre
vides que relata favoravelmente o Projeto de Lei do Senado n9 299/80, que 
"Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho". COlocada em 
discussão; o Sr. Presidente concede vistas ao Sr. Senador Gabriel Hermes. 

Continuando, o Senador Mauro Benevides emite parecer favorável ao 
Projeto de Lei do Senado n• 300/80, que "Introduz alteração na Lei n• 6.830, 
de 22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida 
A~i~_a da F_azenda Pú~lica e dá outras providências". En1 di~cussão o parecer, 
o s·r. -Presideli.te concede a palavra aos Senadores Josê Fragelli e Gabrie(Her-
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mes, que tecem ligeiros comentârios sobre o proje~o, e manifestam-se favora
velmente ao mesmo. EocerraQa a discussão, O S~. Presidente procede à vo-
tação. O parecer é aprovado por unanimidade: . 

A segu"ir, o Sr,_ Presidente concede a palavra ao Senador Raimun.do Pa
rente que relata favoravelmente o Projeto de Lei" da Câmara n'>' 132/81! qi.t~ 
~·Autoriza a doação-à Universidade Federal do Rio Grande do Norte de imO--
vel situado no Município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. Não há 
debates, e a Comíssão, por unanimidade, a-prova o parecer do relator. 

Prosseguindo, o Sr. Prçsident~ passa a palav~a ao Senador Affonso Ca
margo, que apresenta o voto, em separado, favorável ao Projeto de Lei do Se
nado nC~ 143/80, que "Dispõe sobre a remuneração mínima dos Prpfessores, e 
dã outras providências". Colocado em di?cussão, o, S~. Presidente concede a 
palavra ao Senador Almir Pinto, relat~?~-dª_m---ª_téria, que mantém O-parecer 
contrário, lido em reunião anterior. Em apaTte;·õ Senador Gabriel Hermes 
tece ligeiro Comentário sobre o projeto, e manifes~a o seu apoio-aO relator. 
Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra ao SenaçiorJ9sé Fragelli 
que, em sua opinião, deveria ser feito urri estudo mais a_Q~_qfundaâo da reali~ 
dade brasileira, em todos_ os seus aspectos e em todas as suas dimensões, Pois 
só assim essas distorções acabariam._Colocada e:rn votaÇão, a Comissão apro
va o parecer: do Senado-r Almir Pinto, contrârio ao projeto, com voto venci
do, em separado, do Senador Affonso Camargo. -votam ai11:da _vencidos 
quanto ao parecer da Comiss~o. os Senadores J_qsé Fragellí e Mâuro Bêne~i~ 
des. 

Dando continuidade, o Sr. Presidente p3ssa a palavra ão Senador Almir 
Pinto, que relata favoravelmente o Projeto _de Lei do Senado n• 25/82, que 
"Reajusta os vencimentos e proventos dos s_ervidores ati vos e _inativos do Se
nado Federal e dá outras providências". Colocado em discussão e votação, é 
o parecer aprovado por unanimidade. 

A pedido do relator, Senador Raimundo Parente, é retirado de pauta o 
Projeto de Lei do Senado n• 305/77. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, laVrando ·eu, -Carlos 
Guilherme Fonseca, Assistente da CoD?-iss~o. a presente ata, que, lida e apro~ 
vada, serã ass~nada pelo Senhor PreSidente. · 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

TERCEIRA REUNIÃO, REALiZADA EM 6 DE MAIO DE 1982 

Aos seis dias do més de maio_ de_fllil novecentos e oitenta e dois, às onze 
horas, na sala de reuniões da Comíssão~(Ala Senador Al_~~andi:e Costa), pre
sentes os Senhores Senadores Raimundo Parente - Presidellte, Henrique 
Santillo - Vice-Presidente, Moacyr Dalla, Gabriel Hermes, Frãnco Monto
ro e Aderbal Jurema, reúne-se a Comissão de Legislação SociaL Deixam de 
comparecer, por motivo justíficado, os Senhores -SenidoreS Aloysio Chaves, 
JaiSon Barreto, José Fragelli e a Senhora Senadora Eunice Michiles. Haven
do número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que é dad~ como aprovada. A seguir, passa-se à 
apreciação das matérias constantes da pauta e, pela ordem, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador Gabriel Hermes par~ emitir o seu 
parecer sobre o Projeto de Lei do Senadon9 214, de 1980, que .. introduz alte
rações n;I Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966~ que instituiu o FGTS", 
PLS n• 208/80, que "acrescenta§§ 2• e 3' ao arL 2•, da Lei n• 5.107, de 13-9-
66, que criou o FGTS". Lido o parecer do Relator, a Presidência concede vis
ta ao Senhor Senador Franco Montoro. Continuando, o Senhor Presidente 
esclarece à Comissão que o item 02 (dois) da pauta- Projeto de Lei do Sena
do n9 038, de 1981, que ''empregados afastados pelo INPS para tratamento de 
saúde, com mais de 05. (c;inco) anos de se~viços. efetivos na empresa, terão o 
valor d_o auxílio-doença complementado pela empresa até o valor dos seus sa~ 
lãrios, pelo período de 06 (seis) meses", que tem como Relator o Senhor Se~ 
nador Jaison Barreto que estâ ause~~e. O parecer do RelatorJ:Javorâvel ao 
projeto e como jã é de praxe desta Comissão, a Presidência Solicita ao senhor 
Senador __ Henrique Santillo para ler o parecer do Relator. Lido o parecer, a 
Presidência concede vista ao_ Senhor Senador Gabriel H:ermes. Prosseguindo, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao SenadÕr Gabriel Hermes para e_mi~ 
tiro seu parecer sobre o Projeto de Lei_d_Q_Seoado n'>' 212, de 1980, que "intro
du_z alteração na Lei n9 6.179, de 11 de dezembro de 1974, que instituiu ampa
ro previdenciãrio aos idosos e inválidos". Não há Qebaú~s. e-a Comissã~, por 
unimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui_ pela anexação ao 
PLC n9 03S, de 1981, para que tenham tramitação conjui)ta. Em seguida, a 
Presidência esclarece à Comissão que o item segUinte da pauta - Projeto de 
Lei do Senado n9 037, de 1981, que "garante ao trabalhador acidentado no 
trabalho e ao portador de doença profissional, o direito 'de exercer, na mesma 
empresa, funções compatíveis com o seu estado físico", qUe tem_ como Rela
tor o SenhoJ;" Sen_ªdor Aloysio Chaves qu~ está ausente. O parecer do Relator 

é favorável ao" Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Não ha
vendo nenhuma objeção por parte dos membros presentes, a Presidência soli
cita ao Senhor Sena dó r Gabriel Herrries para ler o parecer do Relator, Lido o 
parecer dq Relator, a Presidência coloca a matéria em discussão. Não haven
do quem queira f~zer usQ da pal_~vra, a Presidência coloca a matéria em vo
tação, e a ComissãO,- por unaniTi1idadé, ~áProva o- parecer do Relator. Conti
nuando, o SerlhOr-Preiidente co~Cci:de a palavra ao Senhor Senador Henrique 
Santillo para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 095, de 
1981, que "altera a redação do caput do artigo 227 da CLT, dispondo sobre a 
jornada de trabalho dos empregados nos serviços de telefonia, de telegrafia 
submarina e subfluvial, de radiotelegrafia e radiotelefonia''. Não há debates, 
e~ Comissão_, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui fa~ 
voravelmente aO-pfojetci: Prosseguindo, o Senhor Presidente esclarece que o 
item_seguinte da pauta- Projeto de Lei do Senado nC~ 052, de 1980, que .. alte
ra dispositivo da CLT. para o fim de uníficit.i' o prazo do aviso-préVio",jã foi 
lido em sessão anterior, na qual foi concedida vista ao Senhor Senador 
Ga_b_rielHermes que ap~esenta voto em separado, contrário ao projeto. Para 
profereir o seu voto, a Presidéncía cori.cede a palavra ao Senhor Senador 
_Gã.briel Hermes. Usando da palavra, o Senhor Senador Franco Montoro Ln~ 
forma aos membros presentes que votarã-Cõfn -o -Relator. Colocado em vo~ 
taçào, a Comissão apTova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente 
ao projeto, votando contrário o Senhór Senador Gabriel Hermes. Em segui~ 
da, o Senhor Presidente c;:oncede a palavra ao Senhor Senador Gabriel H:er
mes para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado 09 t 96. de 
1979, que "dispõe sobre o pagamento de pensão aos dependentes do traba
lhador rural falecido antes de 3 L de dezembro de 1971 ". Usando da palavra o 
a!.ltQr do projeto, Senhor Senador Franco MontOro, apela para o sentimenta
lismo e para o espírito de justiça do Relator no sentido de reformular a con
clusão de seu parecer. Argumenta o Senhor Senador que o próprio Ministério 
~a _Previdência e Assistência Social, através do Avíso n9 075, de 6-3~81, em 
re-sposta a diligência formulada pelo Senado Federal, reconhece a necessidade 
da medida propo"Sta no pt-ojeto. Depois de ouvir a argumentação do Senhor 
Senador Franco Mo~ntoro, o Relator, Senhor Senador Gasbriel Hermes, soli
cita a·palaVra e esclarece que, realmente, o projeto tem o lado sentimental, ra
zão que o levou a ~screver um pouco mais, e considerando esse lado senti
mental, atenderá o apelo do Senhor Senador Franco Montoro reformulando 
o seu parecer a favor do projeto L Solicitando a palavra, o Senhor Senador 
Franco Montoro agradece a decisão do Senhor Senador Gabriel Hermes que, 
em sua opinião, dã uma demonstração de seriedade e justiça com que vem de
sempenhando suas função de homem público, nesta Casa do Congresso Na
ciOnal ·tm seg11ida, a Presidência coloca a matéria em votação, e a Comissão, 
por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente 
ao projeto. Prosseguindo, o Senhor Presidente esclarece à Comissão que O 
item seguinte da plauta - Projeto de Lei do Senado n9 083, de 1978, que "es
tabelece a obrigatoriedade derevísão serriestral dos níveis de salário mínimo e 
dá outras providências", que tem como Relatara a Senhora Senadora Elmíce 
Michiles que estã ausente L O parecer da Relatora é favorável, e, assim sendo, 
a Presidência solícita ao Senhor Senador Henrique Santillo para ler o parecer. 
Lido o parecer, que conclui favoravelmente ao projeto, a Comissão O aprova, 
por unanimidade de seus membros presentes. Continuando. o Senhor Presi~ 
dente concede a palavra ao Senhor Senador Franco Montoro para emitir o 
seu parecer sobre o Projeto d_e Lei do Senado n9 361, de 1979, que "institui 
pensão mensal para os menores com deficiência física- ou mental, a ser paga 
pelo INPS". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o pare~ 
cer do Relator, _que _cónclui favoravelmente ao projeto. Dando prosseguimen
to aos trabalhos, a Presidência esclarece que o item seguinte da pauta- Pro~ 

jeto de Lei do Senado n9 174, de 1980, que "dispõe sobre o funcionamento 
das clínicaS qUe-menciona", que tem como Relator o Senhor Senador Almir 
Pinto que estã ausente~ O parecer do_ Relator é favorável, e, sendo assim, a 
Pr~sidência solicita ao Senhor Senador Henrfque Santillo para ler o parecer. 
Lido, o-parecer, que conclui favoravelmente ao prOjeto, a Comissão o aprova, 
por unanimidade dos seus membros presentes. Continuando, a Presidência 
esclare_ce que o Relator do item _sçgujnte da pauta, Senhor Senador Aloysio 
Chaves; está ausente, mas o seu parecer é favorável, e, assim sendo,. o Senhor 
Presídente solicita ao Senhor Senador Gabriel Hermes para ler o parecer do 
Relator sobre o PrOjeto de Lei da Câmara n9_J27, de 1981, que "acrescenta 
dispositivo ao art. 487 da CL T, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de 
maio de 1943~ dispondo sobre a concessão de aviso-prévio na despedida indi
reta". Lido o parecer, não hã debates, e a Corilissij.p, por unanimidade, apro
va_ o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao proJeto. Prosseguin
to, a Presidênci<l esclarece que o item 20 (vinte) da pauta-- Projeto de Lei da 
Câmara n'>' 146, de 1978, que "dispõe sobre as profissões de distribuidor e de 
vendedor de jornais e revistas",jã f011ido em sessão anterior, na qual foi con
cec;I,i~ vista ao Senhor Senador Franc_o Montoro que apresenta voto em se-

• 
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para~o. favorável ao projeto. A Presidência informa, ainda,._que o Relator da 
matéria, Senhor Senador Lenoir Vargas, estã ausente, mas o seu parecCr jã é 
do conhecimento da Comissão, e, assim sendo, não havendo nenhuma ob
jeção por parte dos membros presentes, a Presidência cOncede a palavra ao 
Senhor Senador Franco Montoro para proferir o·seüVOtõ_e_rn separado. Lido 
o voto do Senhor Senador Franco Montoro, a Comissão rejeita o parecer do 
Relator e é designado o Relator do Vencido o Senhor Senador Franco Mon-

toro. Votou vencido o Senhor Senador Moacyr Dalla e venCido, com voto em 
separado, o Senhor Senador Lenoir Vargas. Por determinação da Presidên
cia, são adiadas as seguintes matérias: PLS 366(79; PLSs 079 e 116(80; PLS 
ii•-032/81; PLS n• 215/79; PLS n• 057/78 e PLS n• 094/77. Nada mais haven
do a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assis
tente da Comissão, a piCSente Ata que, líd:i e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVII- N• 062 SÁBADO, 15 DE MAIO DE 1982 BRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição. e eu, Jarbas Passari
nho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 29, DE 1982 

Aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República do Suriname, em Brasília, a 28 de janeiro de 1980. 

Art. I• Fica aprovado o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e o Governo da República do Suriname, em Brasília, 28 de janeiro de 1980. . . _ _ . • 

Parágrafo único. Quaisquer a tos de que possam resultar revisão do Acordo de que trata este arllgo fícarao SUJeitos a 
aprovação do Congresso Nacional. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de maio de 1982.- SenadQr Jarbas Passarinho. Presidente. 

ACORDO SOBRE TRANSPORTES AÉREOS ENTRE A 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E 

A REPÚBLICA DO SURINAME 

O Governo da República Federativa do Brasil e o GoVerno da República 
do Suriname;-de agora em diante denominados Partes Contratantes, 

Tendo ctC:cidido concluir um Acordo sobre transportes aéreos regulares 
entre os dois países, 

Designaram para esse fim representanteS devidamente autorizados, os 
quais convieram nas disposições seguintes: 

ARTIGO! 

Reciprocidade 
' As Partes Contratantes concedem-se reciprocamente os direitos· especifi-

cados no presente Acordo e seu respectivo Anexo, a fim de que se estabe
leçam os serviços aéreos internacioriaiS nos rilesmos previstos, doravante refe
ridos como .. serviços convencionaQos". 

ARTIGO II 

Designatão de empresas aéreas 

I. Qualquer dos serviços convencionados poderá ter iníCio· imediata
mente ou em data posterior, a critério da Parte Contratante à qual os direitos 
foram concedidos, mas não antes que: 

a) a Parte Contratante à qual os direitos tenham sido concedidos haja 
designado uma empresa aérea de sua nacionalidade para a rota ou as rotas es
pecificadas; 

h) a Parte Contratante 'que concede os direitos tenha expedido a neces
sãría licença de funcionamento à empresa designada, obedecidas as dispo
sições do parágrafo 2 deste Artigo e as do Artigo VI. 

2. A empresa aérea designada por uma Parte Contratante poderá ser 
chamada a provar, perante a autoridade aeronáutica da outra Parte Contra
tante, que se encontra em condições de satisfazer os requisitos prescritOS Pelas 

leis e regulamentos, normalmente aplicados por essas autoridades ao funcio
namento de empresas de transportes aéreos internacionais. 

3. As Partes Corit_(atantes reservam-se o direito de substituir, por outra 
empresa aérea nacional, a empresa aérea originariai:nente designada, dando 
prévio aviso da substituição à outra Parte Contratante. À nova empresa de
signada aplicar-se-ão todas as disposições do presente Acordo e seu Anexo. 

ARTIGO III 

Facilidades aos serviços aéreos 

I. Com o fim de evitar prâtícas discrím"inatórías e asSegurar igualdade 
de t_ratamento, fica estabelecido que: 

a) As taxas e outros gravames que uma das Partes Contratantes impo
nha ou permita sejam irilpostos à empresa designada pela outra Parte Contra
tante para o uso de aeroportos e outras facilidades, não serão superiores às 
taxas e aos gravames cobrados das aeronaves de sua bandeira empregadas em 
-serviços;ntetrt-acionais semelhantes, pelo uso de tais aeroportos e facilidades. 

·--·b} Os combustíveis, óleos lubrificantes, equipamento normal, provisões 
de bordo e peças sobressalentes introduzidos no território de uma Parte Con
tratante, ou postos a bordo de aeronaves da outra Parte Contratante nesse 
território, quer diretamente por uma empresa por esta designada, quer por 
conta de tal empresa, e destinados unicamente ao uso de suas aeronaves nos 
serviços coiwencíonados, gozarão do tratamento dado às empresas nacionais 
que realizam transporte aéreo internacional, no que diz respeito a direitos 
aduaneiros, taxas de inspeção ejou outros direitos e gravames nacionais. 

c) As aeronaves de uma das Partes Contratantes, utilizadas na explo
ração dos serviços convenciOnados, e os combustíveis, óleos lubrificantes, 
equipamento normal e peças sobressalentes para a manutenção e reparação 
das aeronaves utilizadas, bem como as provisões de bordo, compreendendo 
alimentos, bebidas e tabaco, enquanto em tais aeronaves, gozarão de isenção 
de direitos aduaneiros, taxa de inspeção e direitos ou taxas semelhantes no 
território da outra Parte Contratante, mesmo qUando utilizados ou consumi
dos em vôo sobre o _referido território. 
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2. Os bens enumerados no parãgrafõ precedente e objeto de isenção 
pelo mesmo estabelecida, não poderão ser desembarcados da aeronave no 
território da outra Parte Contratarite sem o consentimento de suas autorida
des aduaneiras e ficarão sujeitos ao controle dessas autoridades, enquanto 
não utilizados pela empresa. 

3. Os passageirOs, bagagens e mercadorias em trâQsitó pelo território 
de uma Parte Contratante e que permanecei-em na ãrea do aeródromo qite 
lhes é reservada, serão submetidos apenas ao controle estabelecido para essa 
área, exceto no que diz respeito a medidas de segurança para salvaguarda da 
Aviação Civil Internacioftal. As bagagens e mercadorias em trânsito direto 
serão isentas de direitos, taxas ou gravames aduaneiros. 

ARTIGO IV 

Licenciamento 

Os certificados de navegabilidade, certificados de habilitação e licenças 
expedidas ou revalidadas pela autoridade aeronáutica de qualquer das Partes 
Contratantes e ainda em vigor serão reconhecidos como válidos._ pela outra 
Parte Contratante para o fim de exploração dos serviços convencionados. As 
Partes Contratantes se reservam, entretanto, o direito de não reconhecerem, 
relativamente ao pouso ou sobrevôo de seu território, certificado de habili
tação e licenças concedidos aos seus próprios nacionais pelas autorfdades da 
outra Parte Contratante ou por um terceiro Estado. 

ARTIGO V 

Aplicação da legislação nacional 

1. As leis e regulamentos de uma Parte "Contratante relatiVos à entrada, 
permanência no seu territórío ou saída do mesmo de aeronaves empregadas 
em navegação aérea internaciOnal, ou relativos à exploração e à navegação de 
tais aeronaves dentro do seu território, serão aplicados às aeronaves da em
presa designada pela outra Parte Contratante. -

2. As leís e regulamentos de uma Parte Contratante relativos à éntrada, 
permanência no s-eu tertltófio --õu -saída do mesmo de passageiros, tripulações 
ou carga de aeronaves, como sejam os concernentes à entrada, despacho, imi
gração, passaportes, alfândega e quarentena, aplicar-se-ão aoS jj:ãssageiros, 
tripulações e carga de aeronaves de empresa aérea designada pela outra Parte 
Contratante quanâo no território_ da primeira Parte Contratante. 

ARTIGO VI 

Penalidades 

l. Cada Parte Contratante reserva-se o direito de negar ou revogar li
cença de funcionamento· a uma empresa aérea designada pela outra Parte 
Contratante quando não julgar suficientemente comprovado que parte pre
ponderante da propriedade e o controle efetivo da referida empresa estão em 
mãos de nacionais da outra Parte Contratante. _ 

2. A empresa designada poderã ser multada pelas autoridades da outra 
Parte Contratante, na forma do ato de autorização de seu funcionamento 
jurídico, ou a licença de funcioriainento ser suspensa, no todo ou em parte, 
pelo período de um (I )_môs a três (3) meses: 

a) nos casos de inobservância das leis e regulamentos referidos no ar~igO 
V deste Acordo, e de outras normas governamentais estabelecidas para o fun
cionamento de empresas aéreas designadas; 

b) quando as aeronaves utilizadas nos serviços convencionados n.ão se
jam tripuladas por pessoas que possuam respectivamente a nacionalidade de 
uma ou outra Parte Contratame, excetuados os casos de adestramento do 
pessoal navegante, por instrutores devidamente autorizados pelos órgãos 
competentes da Parte Contratante que designou a empresa e durante o perío
do de adestramento, ou se for concedida licença especiaL 

3-. Nos casos de reincidência das infrações constantes do parágrafo 2 
acima, a licença de funcionamento poderá ser revogada. 

4. A revogação da licença de funcionamento constante dos parãgrafos 
1 e 3 deste Artigo só poderá ser aplicada após consulta com-a outra Parte 
Contratante. A consulta terá início num prazo de sessenta (60) dias a partit 
da respectiva notificação: 

ARTIGO VII 

Contato entre as Partes _Contratantes 

As autoridades aeronáuticas das duas Partes Contratantes deverão man
ter conta to permanente para garantir uma estreita Colaboração em todas as 
questões tratadas no presente Acordo, visando à sua execução satisfatória. 

ARTIGO VIII 

Reunião de Consulta 

I. Se qualquer das Partes Contratantes desejar modificar qualquer cla
·usula do Anexo ao presente Acordo poderá solicitar uma corisulta entre as 
autoridades aeronáuticaS de ambas as Partes, a qual terá início nUm prazo de 
sessenta (60) dias, a partir da respectiVa notificação. 

2. Os resultados da consulta pass3.rão a vigorar aPós confirmação por 
troca de notas por via diplomática. 

ARTIGO IX 

Arbitramento 

1. As divergências entre as Pártes Contratantes sobre a interpretação 
ou aplicação do presente Acordo e do seu Anexo, que não puderem ser resol
vidas por meio de negociações ou de consultas diretas, serão submetidas a ar
bitramento~ seguindo-se o procedimento previsto no artigo 85 da Convenção 
sobre Aviação Civil Internacional, concluída em Chicago em 1944, quanto a 
composição e funcionamento do respectivo tribunal. As custas do arbitra
mento serão pagas em partes iguais pelas Partes Contratantes. 

2. As Partes Contratantes farão o possível para dar cumprimento à de
cisão arb_itral. 

ARTIGO X 

Emendas 

Ao entrar em vigor uma cÕnvenção aérea multilateral aceita por ambas 
as Partes Contratantes, o presente Acordo deverá ser modificado de modo 
que as suas disposições se conciliem com as da nova convenção. 

ARTIGO XI 

Registro 

-o presente Acordo e seu-.ADe~o e assim os demais atOs relativos aos mes-. 
mos que os complementem ou modifiquem, serão comunicados à Organi
zação da A viação Cívll Internacional para fins de registro. 

ARTIGO XII 

Denúncia 

Cada uma das Partes Contratantes poderã, em qualquer tempo, notificar 
à outra Parte Contratante o seu propósito de denunciar o presente Acordo, 
fazendo simultaneamente uma comunicação do mesmo sentido à Organi
zação da A viação Civil InternacioQ.~l. O presente Acordo deixará de vigorar 
doze (12) meses depois da data do recebimento da notificação pela outra Par
te Contratante, salvo se for retirada por consenso-de ambas as Partes antes de 
expirar aquele prazo. Se não for acusado o recebimento da notificação pela 
Parte· Contratante à qual for dirigida, entender-se-á recebida quatorze (14) 
dia? depois de. o ter sido pe.la ~rganíza9_ão de A viação. Civil InternacionaL 

ARTIGO XIII 

Cláusula revogatória 

O presente Acordo substitui as licenças, privilégios e concessões existen
tes à data de sua entrada em vigor, relativos às matérias tratadas no mesmo, e 
outorgados a qualquer título por uma das Partes Contratantes em favor da 
empresa aérea da outra Parte Contratante. 

ARTIGO XIV 

Defiliições 

Para os fins de aplicação do presente Acordo e do seu Anexo, as expres
sões: 

a) "autoridade aeronáutica" signifiCa, no ca:so- da República Federativa 
do Brasil, o Ministro da Aeronáutica; e, rio caso da República do Suriname, o 
Ministro para Assuntos Econômicos, ou, em ambos os casos, qualquer pes
soa ou órgão que esteja legalmente autorizado a exercer as funções atualmen
te pelos mesmos exercidas; 

b} Hservíços convencionados" significa serviços aéreo_s regulares para o 
transporte de passageiros, carga e mala postal ou somente carga nas rotas 
aqui especificadas; 

c)_ ~·empresa aérea designada" significa qualquer empresa que uma das 
Partes Contratantes tiver escolhido para explorar os serviços conveD.cionad-oS 
e a cujo respeito tiver sido feita comunicação por escrito às autoridades aero~ 
náuticas da outra Parte Contratante, segundo o disposto no artigo II, pará~ 
grafo _I, alínea b, do presente Acordo; 
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d) .. tarifa" significa o preço a ser pago pelo tranSPorte de passageiro~ e 
carga e as condições sob as quais este preço se aplica, incluindo preços e con
dições de agendamento e outros serviços correlates, mas excluindo remune
rações e condições de transporte de mala postal; 

e) "território" terá o mesmo sentido que lhe dá o artigo 2 da Convenção 
sobre Aviação Civil Internacional, concluída em Chicago em 1944; 

j) "empresa aérea", "serviço aéreo", Hserviço aéreo internacíonal" e 
.. escalas sem fins comerciais", terão respectiVamente; as-definições constantes 
do artigo 96 da mesma Convenção sobre Aviação Civil Internacíomil. 

ARTIGO XV 

Vigência 

Este Acordo será aplicado provisoriamente a partir da data de sua assi
natura no limite- dos poderes administrativoS das autorid_ades aeronáutica.s de 
cada Parte Contratante; e entrará em vigor através de notific~çào por via di
plomática depois de cumpridos os procediment~s ?on_stitucJOnaJ~ de :acta 
uma das Partes Contratantes, a partir da data da ultima dessas notificaçoes. 

Feito em Brasília, aos 28 dias de janeiro de 1980, em dois exemplares, nas 
línguas portuguesa, holandesa e inglesa, sendo todos os textos igualmente au
tênticos. Pela República Federativa do Brasil: (Ramiro Sarah•a Guerreiro)
Pela República do Suríflame: (lnderdew Sewrajsing) 

ANEXO AO ACORDO SOBRE TRANSPORTES A~REOS 

SEÇÃO I 

ConCessão miítuã. 

As Partes Contratantes concedem-se o direito de explofar por intermé
dio da respectiva empresa aérea desígnada e-segundo as condições deste Ane
xo, os serviços convencionados, nas rotas e escalas estabelecidas õo_S Quadros 
de Rotas que o integram. - - - ------- --

SEÇÃO II 

Concessão de direitos 

I. Nos termos do presente Acordo e deste Anexo, cada_Parte Contra
tante concede à empresa aérea designada pela outra Parte ContrataTite e para 
o fim de explorar os serviços convencionados nas rotas ~spe_~ificadas: 

a) o direito de desembarcar c embarcar passageiros, carga e mala postal 
originados no território da outra Parte Contratante ou a ele destinado; 

b) o direito de desembarcar e embarcar passageiros; carga e mala postal 
originã.dos em escalas em terceiros Países incluídos no Quadro de Rotas, ou a 
ele destinados. 

2. Cada Parte Coritiatante autoriza o soh-revóo de-SeU--leff-itório Pela 
empresa designada pela outra Parte Contratante, com ou sem pouso técnico, 
nas escalas constantes do Quadro de Rotas. --

3. O exercício dos direitos acima mencionados está sujeito às condiç()es 
estabelecidas na Seção IV abaixo. 

SEÇÃO III 

Consulta 

As autoridades aeronáuticas das Partes Contratantes consultar-se-ào a 
pedido de uma delas a fim de determinar se os princípios-enunciados na Seção 
IV, abaixo, estão sendo observados ou não pelas empresas aéreas designadas 
pelas Partes Contratantes e, em particular, para evitar que uma porção do 
tráfico s_eJil injUstamente--desviada de qualquer das empresas designadas. 

SEÇÃO IV 

Capacidade 

1. Os serviços convencionados terão por objetivo fundamental oferecer 
uma capacidade adequada à procura do tráfico·. --- -- =---- -- -

2. Na exploração desses serviços se levará ein conta, principalmente 
quanto à exploração de rotas ou tre_chos comuns de rota, os interesses das em
presas aéreas designadas, a fim de que os serviços prestados por qualquer de
las não sejam -índevidamente afetados~ Assegurados os princípios de recipro
cidade, um tratamento justo e eqilitativo deverá ser concedido às empresas 
aéreas designadas das duas Partes Contratantes, para que possam explorar, 
em igualdade de condições, os serviços aéreos nas rotas especifi_cadas nos 
Quadros de Rotas anexos____ _ 

3. O direito de uma empresa aérea designada de uma Parte Contratante 
embarcar e desembarcar, nos pontos das rotas especifícadoS~ tráfico interna-

- cional com destino a ou proveniente de terceiros países, será exercido de 
modo que a capacidade corresponda: 

a) à necessidade do tráfico entre o país de origem e os países de destino; 
b) às necessidades de uma exploração econômica dos serviços conven

cionados; e 
c) à procura do tráfico existente nas r-egiões atra_ve_Ssadas, respeitados os 

fnteresses locais e regionais. 

SEÇÃO V 

Estatística 

A ãutoridade aeronáutica de qualquer das Partes Contratantes fornecerá 
à autoridade aeronáutica da outra Parte, a pedido desta, periodicamente ou a 
qualquer tempo, os dados estatísticos que sejam razoavelmente solicitados, 
para a verificação de como está sendo utilizada, pela empresa aérea designada 
da outra Parte Contratante, a capacidade oferecida nos serviços convenciona
dos. Esses dados deverão conter todos os elementos necessários para fixar o 
volume de tráfico, bem como sua origem e destino na linha. 

SEÇÃO Vl 

Tarifas 

1. As tarifas a serem aplicadas pela empresa aérea designada de uma 
Parte Contratante em pagamento do transporte de passageiros e carga origi
nados no território da outra Parte Contratante ou a ele destinados deverão 
ser estabelecidas em niveis razoáveis, dando-se a devida consideração a todos 
os fatores relevantes, inclusive custo de operação, Caraterísticas de serviço, lu
cro razoável e tarifas de outras empresas aéreas aplicadas na mesma ou em 
rotas semelhantes, devendo ser observado, quanto possível, o mecanismo da 
Associação Interriacional dos Transportadores Aéreos (lATA). 

2. As tarifas ã.ssim elaboradas serão submetidas à aprovação da autori
dade aeronáutica dã outra Parte Contratante 45 (quarenta e cinco) dias pelo 
menos, antes da data prevista- para a sua aplicação; erri caSos especiais esse 
prazo poderá ser reduzido, se assim concordarem as ditas autoridades. 

3. Se, por_~alquer razão, uma determinada tarifa não puder ser fix~da 
na forma das disposições anteriores, ou se, durante os primeiros 15 (quinze) 
dias do prazo, qualquer das autoridades aeronáuticas notificar à outra ades~
provação de qualquer tarifa que lhe foi submetida, as autoridades aeronáuti
cas das Partes Contratantes tratarão de determinar tal tarifa em reunião de 
consulta. 

4. As tarifas estabelecidas na forma das disposições desta Seção perma
necerão em vigor até que novas tarifas sejam estabelecidas segundo essas mes
mas disposições. 

5. As tarifas aplicadas pela empresa aérea designada por uma das Par
tes Contratantes, quando servir peritos comunS enfre as duas Partes ou pon
tos compreendidos em rotas comuns entre o território de uma Parte Contr~
tante e terceiros países, não serãO inferiores às ap-Hcadas pela empresa da ou
tra Parte Contratante na e.x.ecução de_ serviços idênticos. 

6 .. A empresa aêrea designada por uma Parte Co-ntrathte não poderá 
c_on_-ce.der, direta ou indiretamente, por si ou através de qualquer interme
diário, descontos, abatimento ou quaisquer reduções sobre tarifas em vigor, 
s~.j_vo os._prevístos pelas reSoluÇões aprovadãS -pelas Partes Contratantes. 

SEÇÃO VII 

Horários e freqüências 

Os horários deverão indicar o tipo, modelo e configuração das aeronaves 
utilizadas, bem como a freqilência dOs serviços e esCalas e serão submetidos 
pela empresa aérea designada de cada Parte Contratante à autoridade aero
náutica da outra Parte Contratante pelo menos 45 (quarenta cinco) dias, an
tes da data prevista para sua vigência. Tais horários deverão ser aprovados 
dentro do prazo acima indicado,_ a menos que envolvam alteração de esca_l~s 
ou- de capacidade- em desacordo com o que está especifícado neste Anexo: 

SEÇÃO VIII 

Alterações no Quadro de Rotas 

l. As seguintes alterações nas rotas não depend_erào de prévio aviso en
tre as Partes Contratantes, bastando a respectiva notificação de uma a outra 
autoridade aeronáutica: 

a) inclusão ou supressão de pontos de escalas no território da Parte 
Contratante que designa a empresa aérea; 

b) omissão de escalas no território da outra Parte Contratante e no terri
tório de terceiros países. 

2. A alteração das rotas convencionadas pela inclusão de ponto de es
cala não previsto no Quadro de Rotas fora de território da Parte Contratante 
que designa a empresa aérea, fica sujeita a acordo prévio entre as autoridades 
aeronáuticas de ambas as Partes. 
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QUADRO DE ROTAS DO BRASIL 

PONTOS 
INICIAIS 
Pontos no Brasil 

PONTOS 
INTERMEDIÁRIOS (1) 
Caie mi. 

PONTOS 
NO SURINAME 
Paramaribo 

PONTOS 
AÜ:M DO SURINAME (I) 
Georgetown 
Port ofSpain 
Bridgetown 
Curaçau 

Notas: (I)- A supressão de escalas se regula pela Seção Vlll do Anexo ao Acordo spbre Transportes Aéreos. 

QUADRO DE ROTAS DO SURINAME 

PONTOS 
INICIAIS 
Pontos no Suriname 

PONTOS 
INTERMEDIÁRIOS (1) 
Caiena 

PONTOS 
DOBRASIL(1) 
Belém efou Manaus 

PONTOS 
ALÉM DO BRASIL (1) 
_Lima ejOu um ponto na Colômbia 
que não seja Bogotá (2) 

Notas: (l) a supressão de escalas se regula pela Seção VIII do Anexo ao Acordo sobre Transportes Aéreos. 
(2) o ponto na Colômbia serã comuniGado antes de ser inicia~o o sei"viço. 

PROTOCOLO .DE ASSINATURA 

No decurso das negociações que conduziram à aS:sina:tuta de um Acordo 
sobre Transportes Aéreos entre a Rer}ública F.éderativa do Brasil e-a Repúbli
ca do Suriname, a~ _duas delegações convencionaram o seguinte: 

I - A empresa designada pela República do -Sufín-anle pode operar qua- · 
tro freqUências por semana, no transporte de passageiros, c_arga e correio, ou 
somente carga com aeronaves da série DC-8 ou_ similar ou menor, com a ca
pacidade máxima de 200 assentos, por vôo. 

2- A empresa designada pela República Federativ-a do Brasil pode ope
rar quatro freqüências por semana, no transporte de passageiros, carga e cor
reio ou somente carga com aeronaves da série_B-707-320 ou DC-:S ou similar 
ou m_enor, com a capacidade máxima de 200 asSentoS:, por vôo.-

3 - Os direitos de tráfego mencionados no Acordo -~obre Transportes 
Aéreos, e neste Protocolo, inclusive o tráfego acessório, serão exercidos pelas 
empresas aéreas designadas das partes ContratanteS, nos puntos constantes 
do Quadro de Rotas, sujeitos soinente às norrriaS relativas à capacidade e às 
freqUências autorizadas pelas Partes COntratantes. 

4- A empresa designada pela República do Suriname pOde embarcar e 
desembarcar, nas rotas de seu Quadro de Rotas, tráfego acessório de 6•liber
dade entre as suas escalas no território brasileiro e as escalas em t~rceiros paí
ses constantes do Quadro de Rotas da R_epública Federativa- do Brasil. 

5- A empresa designada pela Re-púOTici-Federativa do Brasil pode em
barcar e desembarcar, nas rotas de seu Quadro de ~otas, tráfego acessório de 
6• liberdade entre as suas escalas no território do .Suriname e as escalas em 
terceiros países constantes do Quadro _de Rotas da República do Suriname. 

6- No que concerne aos tripul~ntes estrangeiros empregados nos ser
viços Convencionados, na forma da parte final do Artigo VI, parágrafo 2, alí
nea b, do Acordo sobre Transportes Aéreos, a empresa aérea designada de 
uma Parte Contratante submeterã à autoridade aeronáutica da outra Parte 
Contratante uma lista completa indicando os no_mes, a nacionalidade, a 
função na tripulação, o tipo e o número da licença. e a autorídade que a emi-

tiu. Salvo decisão em contrário de qualquer das Partes Contratantes, esses tri
pülantes poderão exercer suas funções nos serviços convenciOnados. 

7- Cada Parte Contratante concede à outra Parte Contratante o direito 
à sua empresa desigriada de transferir o excedente entre a receita e a despesa, 
de acordo com as formalidad_es cambiais em vigor no território da Parte Con
tratante que concederá _as necessárias facilidades Para tal. Essas transferên
cias serão ·efetuadas às taxas em vigor no mercado de câmbio, à época da 
trãnsferência, e aplicáveis ao pagamento da espécie. 

8- Urna empresa designada por uma das Partes Contratantes terá o di: 
reito, obedecendo às leis e aos regulamentos da outra Parte Contratante, a 
trazer e manter no território da ourrã Parte Contratante o seu próprio repre
sentante e o respectivo pessoal técnico e comercial, de acordo com as necessi
dades dos serviços aéreos. 

9 - As Partes Contratantes concordaram em que as empresas designa
das poderão utilizar nos serviços convencionados aeronave arrendada ou em 
intercâmbio com outras empresas, inclusive de terceiros países, desde que o 
arrendamento ou o intercâm~io da aeronave tenha sido feito segundo a lei da 
Parte Contratante qu_e designa a empresa. 

10 -As Partes Contratantes concordaram em reconsiderar, em futl).ro 
pró-ximo, a pOssibilidade de substituir a: escala em território colombiano cons
tante do Quadro de Rotas da República do Suriname, por Bogotá. 

11 -As Partes Contratantes concordaram em reconsiderar, em futuro 
próximo, a possibilidade de a empresa designada pela República do SUriname 
estender os serviços convencionados para o Rio de Janeiro ejou São Paulo, e 
além. 

12- As Partes Contratantes concordaram em reconsiderar, em futuro 
próximo, a possibilidade de a empresa designada pela República Federativa 
do Brasil estender os serviços convencionados de Paramaribo para dois pon
tos na Europa. 

Pela República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro. 
Pela República do Suriname: lnderdew Sewrajsing. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 63• SESSÃO, EM 14 DE MAIO DE 1982 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1. 2 1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara nQ 4/82 e Projetes de Lei do Senad_o nQs 
86/81 e 245/80. 

1.2.2 - Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado nQ 81, de 1982, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que perinite ao eleitor inscrito no Distrito Federal o 
exercício do direito de voto em candidatos ao Senado Federal, à Câmara 
dos Deputados e às_ Assembléias Legislativas das unidades federadas de 
sua livre escolha. 

- Projeto de Lei do Senado f!~ 82, de 1982, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a dispensa de emoiumentos ou multas 

• 
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no registro de nascimento extemporâneo, quando deStinado à obtenção da 
CTPS. - -----

1.2.3 - Oficio 

N!i> 9/82, do Sr. Presidente da Associação Interparlarnentar de Tllris~ 
mo, comunicando a designação do Sr. Senador Saldanha Derzi para parti
cipar da 7• Reunião do Comitê de Membros Afilíados da Organização 
Mundial de Turismo, em Madrid. 

1.2.4- Comunica.;ão 

Do Sr. Senador Saldanha Derzi, que Se ausentaiã do País. 

1.2.5- Requerimentos 

- N~" 82/82, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, de retirada 
do Projeto de Lei do Senado n~" 76/82, de sua autoria. 

- N9 83/82, de autoria do Sr. Senador HUmberto LuCena, dehome
nagem de pesar pelo fa1ecimento do Núncio Apostólico Dom Carmine 
Rocco. Aprovado, após usar da palavra no seu encaminhamento o Sr. 
Humberto Lucena. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR HELVIDIO NUNES- Apelo a autoridades do Gover
no Federal em favor das populações carentes de muniCípios do Estado do 
Piauí, vítimãs do flagelo das secas. -

SENADOR ITAMAR FRANCO - Necessidade da revogação do 
Decreto~lei n'i' 1.910/81, que dispõe sobre as contrlbuiçõesoda Previdêf!_cia 
Social e dá outras providências. · - · 

SENADORA EUNICE MICHILES- Preservação do açaizeiro. 
SENADOR MARTINS FILHO- Desdobramentos da demissão do 

Diretor da Escola XI de Agosto, em Umarizal- RN. -

1.2.7- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 mi:.. 
nutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n9 1, de 1982, de íniciatiYà do Senhor 
Presidente da República, que autoriza a criação de Municípios no Terri
tório Federal de Roraima e dá outras providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 4/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Potirendaba (SP) a elevar em cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete 
mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos), o mpntante de 
sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum para vo
tação do Requerimento n• 75/82. 

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

-Projeto de Resolução n9 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Bernardino de Campos (SP) a- elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois mi
lhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiroS e 
vinte e quatro centavos), o moritante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 18/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal 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 mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução ri.l' 243/81, que a:Utol-iza o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 2.505.952.900,00 (dois bi
lhões, quinhentos e cinco milhões, novecentos e cínqlienta mil, e n_ove_cen
tos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiadã por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 123/81, que autoriza a Prefeítura Munici
pal de Campo Florido (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte eum 
milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros), o montan
te de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução nl' 130/81, que autoriza -a Prefeitura Múnici
pal de Dracema (SP) a elevar em Cr$ 15.457.279,03 (quinze milhões, qua
trocentos e cinqUenta e sete mil, duzentos e setenta e nove cruzeiroS ·e três 
centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta 
de quorum. 

- Projçto de Resolução nl' 141/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de A1tiflópolis (SP) a elevar em Cr$ 11.282.510,68 (onze milhões, du
zentos e oitenta e dois mil, quinhentos e dez cruzeiros e sessenta e oito cen
tavos), o mo_~tanted~ s_ua dívidaconsolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Resolução n9 193/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Caputira (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um 
milhões, _cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros), o montan
te de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quonan. 

- Proj~to de Lei do S~nado 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 Lei do Senado n' 329/80, de autoria do Senador Cunha 
Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, 
para o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais tam
bém integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 164/81, de autoria do Senador Luiz 
Viana, que declara o Marechal-do~ Ar Eduardo Gomes patrono da Força 
Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~" 352/78, de autoria do Senador Accio
ly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 255/80, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que acrescenta dispo-sitiVos à Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 
1968, discipilinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhadores 
avulsos. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado o9 362/79, de autoria do Senador Hum
b_erto Lucena, que altera dispositivo da Lei n~" 6.718, de 12 de novembro de 
1979. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Betim (MG) a elevar em CrS 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. 

-Projeto de Lei do Senado n• 309/79, do Senador Gabriel Hermes, 
que dispõe ~o_bre o exercício da auditor~a contábil ~dá ou_tras providên
Cias. Discussà? so_b~estada por falt_a de quo~m pa_ra votação do Re9.ueri-
mento n• 35/82. ·- - -. -

1.4- DISCURSOS PRONUNCIADOS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

SENADOR HUMBERTO Ll/_CENA. como Líder- Notada Execu
ti~a Nacional do Setor Jovem do PMDB, de solidariedade à UNE. 

SENADOR BERNA!iniN_D _VIANA -.Homenagem de pesar pelo 
-fatecimento de Do.m Cãrminé-.RoccO. XÚ Exposição Feira de Amostra, 
réCeritemente- realiZ3d-a elri -Floriano - PI. 

SENADOR AGENOR MARIA- "Discurso quepronunciará oportu
namente, focalizando aftiios de Garib.ali:H Dantas sobre a importância do 
ãlcool na economia brasileira. 

SENADOR NELSON CARNJ::!RO ,..,. Desincompatibilização de 
Governadores para concorrerem ao pleito de novembro próximo vindou
ro. Implantação de um sistema integrado de transporte destinado ao es
coamento da produção do parque cimenteira de Euclidelância - RJ. 

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

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

- Do Sr. Gabriel Hermes, proferido na sessão de 5-5-82. (Republi-
cação.) . -

- Do Sr. Bernardino Viana, proferido na sessão de 13-5-82 
- Do Sr. Nelson Carnef!o, proferido na sessão de 13-5-82 
- Do Sr. Alexandre Costa, -proferido na sesSão de 13-5-82. 

3-CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 

-Parecer sobre o Processo n9 1.889/81, da Difetoria do CEGRAF. 
(Republicação). 

4-MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE--LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COM1SS0ES PERMANENTES. 
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ATA DA 63~ SESSÃO, EM l4I>E MAIO DE 1982 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura , 

PRESIDI!:NCIA DOS SRS. PASSOS PÔRTO E JORGE KALUME 

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

-Jorge Kalume- Eunice Michiles -Gabriel Hermes- J~rbas Pass3:
rinho- Alexandre Costa- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Agenor 
Maria- Martins Filho- HumbertO Lub!na ..:.:.._Nílci Coelho~ Luiz Caval
cante- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Loriiint0-Jiln1or- Luiz Viana 
-Dirceu Cardoso- João Calmon- Amaral Peixoto --Nelson Carneiro 
--Itamar Franco- Amaral Furlan- Franco MÕntoro ~ Lâiaro Bafboza 
- José Fragelli - Mendes Canale 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 26 Srs. Senadores. Havendo número re~i~~ntal, declaro 
aberta a sessão. -

Sob a proteção de DC\.ls iniciamos noss<~ts t~-abaihos 
O Sr. J9-Secretário procederâ à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N' 252, DE 1982 

Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n"' 4, de 1982, (n9 1.829-B de 1979, na Casa de origem) que 
"estabelece normas para a expedição de documentos escolares". 

Relator: Senador João Calmon 
Originârio da Cârilara- dOs Deputados, o projeto em exame· ôe autoria do 

ilustre Deptitado Henrique Eduardo Alves, tem coin6 objetivO- estabelecer 
normas para a expedição de documentos escolares. 

Em sua justificação õ autor do projeto diz que: 

~~o mundo contemporâneo, __ partfc_Lilarmente o _Çlcidente, está 
atravessando estágio de profundas transformações sOciais, que es
tão a alterar coo.ceitos e regras d_e há muit<? estabelecidas. 

A emancipação~definitiv:a da mulher, a l_Íber~ade quase que to
tal das práticas seXüaiS extra conjugais e oirdesquites Ou divói'dos 
cada vez mais numerosos, s~o __ algumas formas de fenômenos socio
lógicos observados em nosso_ País que estão modificandO. substan-
cialmente todo o contexto soCial br~sileiro.~ :_:- . ___ -

A legislação civil em Vigor, todã~]a·, éonfínua divÓrciádac deSta 
realidade social, cumprindo ao legislador envi_dar esforços no senti
do de iniciativas que compatibilizem o nossO ordenamento jurídico 
com a sociedade contemporânea a qüe deve servir. 

Pois b~m, em decorrência dos fenôrilenOs-S:ociais a que nos re
ferimos, ê cada vez maior Q número de filho_s ~e_ pais qu_e não sªo ca
sados ou em cujo regist~o de nascimento simplesmente não corista o 
nome do pai, o que vem motivando, paftiéularmente rio âmbito es
colar, vexames e humilhações. 

Quer sejam ffihos naturais ou adulterinos, o fato é que é gran
de o número de crianças e ad9~1?~centes ~m cujos regiSlros de nasci
mento não consta o nome do pai ou constando, q sobrenome deste 
difere do da mãe. 

Segundo fomostnform3.d0s~ eil:i virtude de: situaç'ão sob Vários 
aspectos constrangedora, há grande quantidade de diplomas e certí-
ftcados_ que, depois de regis~rados, são "emendados" com_ nomes de 
pais fictícíos, prefe{íhdo ainda os portadores que tais documentos 
sejam confeccionados em pele de cabra., o que facilita _a limpeza dos 
dados inconvenientes refererit_eS Principalmente à filiação. 

t de se ressaltar, ainda, que a Coor~denad,oria do En~ino Co
mercial de São Paulo, tentando contornar o problema, sem, contu
do, atentar convenientemente para o lado negativo ae Sua sofução, 
determinou aos estabelecimentos SJ,Ibordinados que no lugar do 
nome do pai quando esse não conSte do re:gistro, seja consignada a 
expressão .. não consta" .. Ora, isto -é <:tlta1p~n~e humilhante para o 
portador do diploma ou.certificad_o. --_- -- - · - _ ---· ~ -_ 

Nesta conformidade, por envolver milhares de crianças e ado"
lescente que, em decorrência_ do problema apontado, enfrentam difí
cil situação no ambiente escolar, temos para nós ser dever indecliná-

vel do legislador adotar iniciativa cQm o objetivo de que tais si-
tuações sejam evftadãs: · · 

Desta forma, baseando-nos em sugestão da Faculdade de 
Ciências e Letras Teresa Martin, de São Paulo, elaboramos apre
sente proposição que, sem se referir declaradamente ao problema, 
-eStabelece normas para expedição de diplomas e certificados pelas 
escolas de todo o País, normas essas _que se circU!J-SCrevem à exigibi
lidade de identificação do aluno _ou portador, prescindindo total
mente de sua filiação." 

De acordo--com a proposição, os diplomas e certificados expedidos por 
estabelecimento de ensino de lq e 29 graus, bem como de nível s_uperior, em 
iodo o País, consignarão, a-Penas, além do nome os dados referentes à nacio
nalidade, naturalidade, e data de nascimento, quando estes bastarem para 
identificação inconfu.ndível t;Io portador, bem Como o número da respectiva 
-Cêdula de identidade,_ em se tr?tando de alunos maiores de 16 (dezesseis) anos. 

o projeto determina, ainda, a ãpticação do dispoSto na esCriúifaCão ou 
às anotações em fichários e demais docum~ntos de utilização interna dos esta
belecimentos de ensino. 

Acreditamos que o projeto vem sanar um problema muito sério, que é o 
constrangimento das crianças ou a-dolecentes terem um documento em que 
consta sua condição de filho de mãe solteira, pai desconhecido, ou pais com 
sobrenomes diferentes. 

Realmente estas pessoas passam vexames e humilhações, sobretudo no 
âmbito escolar. 

Isto posto, e considerando que os eiemefitos de identificação propostos 
no projeto são suficientes, Somos pela sua aprovação por considerá-lo justo e 
oportuno. _ . 

Sala- dã.s Comissões, 13 de maiO de (98~. - Aderbal Jurerna, Presidente 
-João Calmon, Relato~ -Lomanto_ Júnior~ Gastão Müller- Gabriel Her
mes. 

PARECERES NoS 253 E 254, DE 1982 

'Sobre o Projeto de Lei do Senado nq 86, de 1981, que "acrescen
_ta d_ispositivo à Lei n~_5.540, de 28 de novembro de 1968, visando asse
g~~ar aos -~tudantes ~e Curso-superior o direito à transferência, nas 
~~diçõe~ _qu~ e_specifica' ':-

PARECER N' 25J, DE 1982 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

O Projeto sob exGlme, de autoria do ilustre Senador Lázaro Barboza, 
~crescenta dispositivo à Lei nq 5.540/68, visando a assegurar ao-s estudantes 
.dO cui_?o -superior o direito_ à transferência para o local de residência da res-
peCtiva família. -

2. Na Justificação; poriderã o Autor: 4-<Em verdade, havendo universí
dade ou escola superior isolada-no local de residência da família do estudante 
nad-a justifica que ele seja forçado a c;ontinuar. os seus estudos longe das facili
dri.df:s e:Coiiôinícãs proPorCionadas pCio alnbierite familiar. Isso sem falar nos 
beriefícios de riatureza objetiva". 

J. - trProjeto acrescenta alínea ao art. ~O da Lei n' 5.540, de 28 de no
vembro de 1968, que .. fix-a normas-de organrzação e funcionamento do ensino 
suJ)e"riOr estia artiCUlação com a escola média, e dá outras providências", do 
se-guinte ~eor: "e assegurarão !'l_O aluno, após o 29 período, o direito à transfe
rência para universidade ou eSCOla íscilªd<,\ do ~ocal da residência da respecti
va família, independentemente da existência de vaga". 

3.2 I_nexi_ste_m óbices_ de nat_ure~a jurídico-constitucional ou regimental 
à tr3mít-aÇão dã proposição. -

No mérito, além das duas ordens de razões invocadas pelo Autor- eco
nôinicaS e afetivas - para justificar a conveniência do Projeto, poderíamos 
a~rescentar_ as· de ordem educativa, pois o jovem universitário, via de regra, 
ainda não tê:-m Corü:lkõc:s de presdJldir de alguma orientação familiar- ~pe
cialrriertte--dos pais - numa époCa Comõ a nossa, marcada por tantos desnor-
teamentos. _ 

4. -Ahte o exposto, opinamos pela -aprOvação do Projeto, por constitu
cional, jurídico, regimental, e, no mérito (art. 100, item I, n9 6, do Regimento 

e\ 
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Interno), oportuno e conveniente, com as segUiriteS- Emeridas pertinentes à 
melhor técnica legislativa: 

Emenda n"' 1-CCJ 

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 

''Art. I~' O art. 40 da Lei n"" 5.540, de 28 de novembro de 
1968, passa a vig~~ ~crescido da seguinte_ alínea ~·e": 

"Art. 40: As instituições· ae ensino· SupCríor: 
a} .....•.•••..•...•...•...•.••.• ·~· ••..... 

e) Assegurarão ao aluno, após o 21' (segundo) período, o 
direito à transfe-rência pãra ·universidade ou escola isolada do 
local da rcsídência da respectiva família, independêntemente da 
existência de vaga." 

Emenda n'~ 2-CCJ 

Dê-se ao_ art. 2"" a segUinte redação: 
HArt. 2'~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.'' 

Sata das Comissões, 14 de abril de 1982.- Aloysio Chaves, Presidente
Aderhal Jurema, Relator- José Lins- Moacyr Da/la- Bernardino Viana 
- Raimundo Parente - Lenoir Vargas - Dirceu COfdOso. 

PARECER N• 254, DE 1982 
Da Corilissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Gastão Müller. 

Projeto em estudo, de autoria do ilustre Senador Lázaro Barboza, tem 
como objetivo assegurar aos estudantes de curso superior o direito à transfe
rência para o local de residência da respectiva família, independentemente de 
existência de vaga. 

Em sua justificação aduz o autor que "'trata a Lei n9 5.540, de 28 de no
vembro--de 1968, de fixar '"'normas de organização e funcidrtamento do ensino 
superior e sua articulação com a escola média". 

Nesse diploma legal, no art. 40, estão-consignadas certas normas báSicaS 
que as instituições de ensino superior são obrigadas a cumprir em relação ao 
respectivo corpo discente, dentre elas as de assegurar-lhe participaçãO- em 
programas de melhoria de condições de vida, meias para a realiz_~ção de pro-: 
gramas culturais etc. 

Parece-nos, assim, que este é o lugar adequado para fazer inserir a medi
da- também assecuratóri3. de direito ao corpá discente- aqui projetada. 

Quanto à medida em si, -penso que a simples leitura de seu texto é bastan-
te para justifica-r-lhe o alcance e conveniência. __ __ _ _ 

No entanto, cumpre assinalar que o direito à transferência d_Os estUdan
tes de curso superior á assegurado pelo artigo I 00 da Lefn9 4.014, de 20 de de
zembro de 1961, sendo a matéria regulamentada, em suac9mplexidade, ao 
longo do tempo. 

Em seu artigo 6'? do Decreto n'i' 84.614/80 é garantida a_ transferência ao 
estudante que seja fuli.dOJJ,_árjp pUblico federal regido pelo Estatuto dos Fun
ciOnãríOS Públicos da União ou membros das Forças Armadas, bem como 
aos res~ec>ivas de~eruientes, em·q'dalquer épooade·an<> e-íridependente àe-va, 
gas, quando requerida em razã-o de comprovada remoçãO ou transferênCia- "ex
officio. 

A legislação, por sãbia, soube situar como excepcional a transferência· a· 
ser efetuada sem consideração à exístêricía- de vaga. 

Por outro lado, haveria ainda a inconveniência da extensão indiscríiniha
da de tal direíió, ser -ãltamente danosa ao planejamento das _instítl,iíções de 
nível superior que operam com número de vagas disposto por legislação em 
vigor. _ - --

Isto posto, sem embargo dos bons propósitos do autor, julgamos desa
conselhável o acolhimento da presente iniciativa, e opinamos pela rejeição do 
projeto. -- -

Sala das Comissões, 13 de maio de 1982 . ....,.... Aderbal Jurema, Presidente 
- Gastão MU1/er, Relator-- Gabriel Hermes- Lomanto Júnior -João Cal
mon. 

PARECERES N•s 255 E 256, DE 1982 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.,.. 245, de 1980, que udispõe 
sobre a equiparação dos cursos profissionais ministrados em estabele
cimentos militares de ensino aos cursos profissionalizantes de 211 Grau 
do ensino médio". 

PARECER N• 255, DE 1982 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

O Senhor Senador Nelson Carneiro, co·rrco Pfojeto de sua autOrTã. QUe 
passamos a examinar, pleiteia que os cursos de aperfeiÇõanlen-io profissfOríal, 

miriiStrados ·em esti:tbeledrilen'toS .militares de ensínó seja-m ei:j_úiParãdos aos 
cursos profissionalizantes de 2'~ Grau do enSinO -rnéi:fiO. 

O art. 2"" do Projeto, a seu turno, estabelece que o MiniStério da Edu
cação e Cultura! "~_entro do prazo de 90 dias, ~ contar d!i víg-êiiciã desta lei, 
baixarâ instii.u;ões-normatiVas fix'ando-a coi'rC!ação d'e eqülvíiiêrlcia pará -cada 
curso". 

Na Justificação, o Autor registra <!_S ponderações que motivaram a pro-
posiÇão. ··· .. - ... 

Na verdade, já tardava providência legislativa que, no interesse público, 
obtenha a equiparação pretendida pelo PLS nO? 245/80. Num País como o 
nosso, carente de trabalhadores qualificados - e onde ainda não se conse
guiu o número adequado de escolas profissionalizantes-, torna-se injUstifi
cável que percamos, por omissão legal, os esforços daqueles que, em estabele
cirrientos militares, aprenderam ofícios de grande significação para o desen
volvimento nacional. 

Em terinos de-COnStituCi(fnalidade e juri4icidãde,-nilda obsta o Projeto, 
i::U]o mérito tambénl merece nosso inteiro apoiamentO. 

Isto posto, opinamos favoravelmente à propOSição.. 
Sala das Comissões, i"' de abril de 1982.- Tancre_do Neves_, Presidente, 

eventual -- Aderbal Jurema. Relator - José Lins - João Calmon - Almir 
Pimo - BernardinO ·vraná- MartinS Filho-- Ldzaro BarboZa. 

PARECER N• 256, DE 1982 

Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Gastão Müller 

O ProjetO em exame, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, iem 
como objetivo equiparar os cursos profissionais, ministrados em estabeleci
mentos militares de ensino, aos cursos profissionalizantes de 29 Grau do ensi
no médio. 

Em sua justificaÇão diZ o autor- que; 

"Dois são os mOtivos a justificar, preponderantemente, a 
adoção da medida aqui projetada. 

Sendo, em muitos casos, temporãriá-a: perrria'hêhcia de cida
dãos nas fileiras das forçaS armadas, O Contingente daqueles que ali 
estiverem e freqUentarem os seus cursos de aperfeiçoamento profis
sional (dentre eles o de motomecanização, comunicações, mecânica 
de "i·"ádio, instrumentOS de precisão, tOpografia, cartografia, meteo
rologia, controle de vôo, etc., etc) cedo se transformará num proble
ma social, eis que não poderão os concluintes desses cursos exercer 
atividades correspondentes na vida civil. 

Tal anomalia resultante da legislação em vigor sobre ensino se 
mostra ainda mais _g_ray_e quando se constata que a estrutura econó
mica do País não pode dispensar ao contrário, está a carecer - tal 
vali9~<? cop.!Jnge"nt~~ de mão-Çe_-()~!~ q!Jalifi_e:ada." 

No entanto devemos obs~rvar que Q texto dQ art. 1"' do projeto parece es
clarecedor no que díz respeitO ã rTIOOafidaCfi-dos cUrsoS Para Os -quais se pre
tende a equiparação - cursos de aperfeiçoamento profissiOn-al ~ o que os 
submete à categoria de cursos supletivos. -

Cabe observar que, pelo princípio -do 3proVeiiã.mento de estudos, já 
atetü;Iiçlo por legislação específica, tais cursos ___ vêm sêndo compatibilizados 
para efeíto de equiValênCia-; no que "tarige à habilitaÇão· profissi6i1al, serido 
que somente na área da Marinha, 14 (quatorze) cursos já mereceram a equi
valência proposta. 

Isto posto, e tendo em vista a exigência de legislação sobre a matéria, so
mos pela rejeição do presente projeto dada sua inocuidade. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 1982._--Aderba/ Jurema, Presidente 
-Gastão Müller, Relator- Lomanto Júnior- Gabriel Hermes- João Cal-
mon. 

·O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. l9~Secretãrio. 

--São Tidos oS seiuliiles 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 81, DE 1982 

Permite ao eleitor inscrito no Distrito Federal o exercício do di
reito de mto em candidatos ao Senado Federal, à Câmara dOs Deputa
dos, ao Governo dos Estados e às Assembléias Legislativas das unida
des federadas de sua line escolha. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l"" O eleitor alistado no Distrito Federal poderá requerer ao Juiz 

Eleitoral do seu domicílio a sua inscrição para exercer o direito de voto nas 
eleiçõespara Sen_ador ~ederãl, Govern~dg~,_Deputa-ao. Federal e DepUúidÕ 
Estadual,· da Unidade· federada de sllã Ilvre eScolha. 
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Parágrafo único. O requerimento deverá ser apresentado à Justiça Elei
toral pelo menos noventa (90) dias antes da eleição. 

Art. 29 O Tribunal Superior Eleitoral baixarâ as instruções necessãrfas 
à execução desta lei. 

Art. 3'? Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4"' São revogadas as disposições em contrãrio. 

Justificação 

Este projeto traduz os princípios e objetivos defendidos por OC:asiãó da 
apresentação da Emenda n7 18, de 26 de março do corrente ano, que formulei 
ao Projeto de Lei n9 3, de 1982-CN, que dispõe sobre filiação partidâria no 
caso de incorporação de partidos políticos. 

Naquela ocasião, ao juStificar a emenda, dizia eu que desejava dar um 
passo além do prescrito na Lei o9 6.091, de 15 de agosto de 1974, que permitiu 
ao eleitor residente em Brasília, mas inscrito em outro Estado, exercer em 
Brasília o direito de voto nCis candidatos de SeU ESlado ao Senado e à Câmara 
dos Deputados. 

A Lei n' 6.961, de I' de dezembro de 1981, já apresentou progresso, pois 
permitiu--o voto, nas mesmas condições, não só para o Congress-o--Nacional 
roas também para o Governo dos Estados e respectivas Assembléias Legisla~ 
tivas. 

O que este projeto calima vai mais além. O que ele quer é que o eleitor 
inscrito em Brasília também_possa votar. Para isso, esta proposição lhe per~ 
mite escolher o Estado ou o Território de Sua pteferêricla(de onde ele ou sua 
família é originária, ou mesmo outro qualquer), para ~süfragar õs Candidatos 
de sua escolha. 

É claro que o eleitor de Brasflia vai preferir a ~nidade federada coro a 
qual ou com cujos -candidatos tiver mais afinidade. -

A verdade é que, como já dizía ao justificar a Erhertda nt? 18, os ddãdãos 
de Brasília, aqui alistados, constituem um Corpõ- eleitoral frustrado. São deí~ 
tores mas não podem votar. E não votam porque no Distrito -Federal não hâ 
eleições. 

Por isso mesmo, muitos procuram trnasferir seus títliloS; a"qilí obtidos, 
para as cidades vizinhas do Est~do de Goiás. 

Estamos certos de que, um dia, o Distrito Federal coriquistará sua aUto
nomia política e o direito de eleger seus próprios governantes. Mas, enquanto 
não chega esse dia, vamos restituir aos eleitores da nossa ca:_p_ital o direito 
político mais elementar: o de votar, de contribuir para a escolha dos nossos 
governantes. -

É este o objetivo deste projeto. 
Sala das Sessões, 14 de maio de 1982 .......... Nelson Carneiro 

(À COmissão de ConStituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 82, DE 1982 

Dispõe sobre a dispensa de emolumentos ou multas no registro de 
nascimento extemporâneo, quando destinado à obtencão da CTPS. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 111 Não se cobrarão quaisquer emoti.uTientos ou mu.ltas pelo regis

tro de n_ascimento feito fora do prazo, quando o documento sç destinar à ob
tenção da Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

Art. 29 A finalidade a que se refere o artigo- anterior será declarada ex~ 
pressamente pelo trabalhador interessado, que responderá penalmente por 
eventual falsidade. 

Art. 3"? Esta _lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrârio. 

JustifiCação 

Aqui, à consideração da Casa, mais uma prb:pósição de largo alcance, 
principalmente para o meio rural onde, como sabemos, existe-m milhares e 
milhares de pessoas que sequer possuem certidão de _nascimento. 

Isto constituí uma dificuldade para a obtenção da CTPS, tanto mais que, 
pela legislação em vigor, os que deixaram de efetuar o registro de nascimento 
na época apropriada devem pagar multa se quiserem obtê-lo fora do tempo. 

Contamos pois, em nome do Sr. Hélio Souza Oliveira, Presidente do 
STR de Estância - SE, com a compreensão e apoio da Casa para a apre~ 
vação desta medida. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1982. - Nelson CarnefrO. 
(Ás Comissões de Constituição e iUSüçO. i de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Osprojetos lidos após publica
dos serão remetidos às comissões competentes; (Pausa.) 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr.l"?~Secretário. 

t lida a seguinte 

Of. n• 09/82 Brasília, 3 de maio de 198? 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Senhor Senador 

Saldanha Derzi representará o Grupo Brasileiro da Associação Interparla
mentar de Turismo na 7' Reunião do Colnitê de Membros Afiliados da Orga~ 
nização Mundial de Turismo, do qual é Vice~Presidente, a realizar-se em Ma~ 
drid, nos dias 18 e 19 de maio corrente. 

Aproveito a oportunidade pani-reiterar·a Vossa Excelência protestos de 
estima e consideração. - Deputado Marcelo Linhares, Vice~Presidente do 
Grupo Brasileiro da AssociaçãO Interparlarnentar de Turismo. 

O SR. Pil.ESIOENTE (Jorge Kalume) - A comunicação lida vai à 
publicação. (Pausa.) 

Sobre a, mesa, outra comunicação que será lida pelo Sr. }9-Secretário. 
E lida a seguinte 

Em 14 de maio de 1982 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 

País a partir de 15 de maio do corrente ano, a fim de participar da 7" Reunião 
do Comitê de Membros Afiliados da Organização Mundial de Turismo a 
realizar~se em Madrid-Espanha. 

Atenciosas Saudações, - Saldanha Derzi. 

O SR- PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A Presidência fica ciente. 
S06ie- a mesa, requerimento que ~ai ser lido pelo Sr. 1'1-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERli\1ENT<Y N' 82, DE 1982 

Sr. Presidente: 
Nos termos regimentais, requeiro a retirada do Projeto de Lei do Senado 

n"' 76, de 1982, de millhã-ãutoria, para càrfeçãO". 
Sala das Sessões, 14 de maio de 1982.- Nelson Carneiro. 

O SR- PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O requerimento que vem de 
sêr lido Ser-á publicadO e inCluído oportunamente em Ordem do Dia, nos ter
mos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serâ feita pelo Sr. }"?-Secretário. 
t. lido o seguinte 

- REQUERIMENTO N• 83, DE 1982 

Sr._ Pr_esidente: 
Requeremos a V. Exf., de acordo com o--dispOsto no art. 241 g) combina~ 

do com art, 244 a) c;!o R~gimento Interno, sejam prestadas à. memória de 
Dom Carmíne Rocco, NúnCio Apostólico no BraSil, falecído ontem em Ro
ma, onde será sepultado hoje, as Seguintes homenagens: 

l. Inserção em A ta de um voto de pesar; 
2. apresentação de condolências à família do morto, a SUa Santidade o 

Papa João Paulo II e ao Presidente da Conferência Nacional dos Bispos -
CNBB. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1982.- Humberto Lucena, -Líder do 
PMDB -- _B_ernardino Viana. 

O SR- PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em votação o requerimento li-
do. 

O Sr. Humberto Lucena- Peço a palavra para encaminhar a votação, 
Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Para encaminhar a votação.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Faleceu, ontem, em Roma, D. Carmine Rocco, NÍmcío Apostólico no 
Brasil, há nove anos, durante os quais se identificou de tal forma com a nossa 
gente que, às vezes, se tinha impi'eSsão de que estávamos diante de um brasi
leiro nato. 

Pertencente a família pobre, D. Carmine Rocco nasceu em Camigliano, 
na Itália. a 12 de abril de 1912, e tornou-se Sacerdote em 1936, iniciando~se 
no serviço diplomático da Santa Sé em 1942. 

Depois de servir em Paris, Buenos Aires, Rio de Janeiro e na Secretaria 
do Estado do Vaticano, fo~ designa~o núncio apostólico no Brasil em 1973. 
Graças à sua atuação for_aln criadas no Brasil trinta novas dioceses, elevadas 
à categoria de dioceses vinte prelazias e nomeados mais de cem bispos. 

Durante a sua nunciatura, concedeu asilo a três pessoas envolvidas em 
proceSsos na Justiça Militar: Jorge Medeiros do Vale, o "Bom Burguês" em 
1976; V anda Coz<>tti, em 1977, e Thedomiro Romeiro dos Santos em 1980. 

• 

• 

' 
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Destacou-se entre nós- peio seu cOnstante esforço no sentido de harmoni
zar as relações da Igreja com o Estado teildo conseguido, nesse partfcuiar, ê
xitos admiráveis--em mome'ntos dificeis e delicados da vida nacional, o quere
vela a sua grande vocação para a diplomacia. 

É bem verdade que não chegou a evitar atritos entre a CNBB E o Gover
no, como por exemplo nos casos da Grev_e do ABC paulista em 1980 e das ex
pulsões do padre italiano Vito Miracapillo e dos padres franceses Aristides 
Camio e François Gouriou. ResSalve-se, porém, o seu empenho em busca de 
soluções que pelo menos pudessem atenuar os graves problemas emergentes 
no relacionamento do Estado com a Igreja. __ _ 

É que ele, como bem acentuou D. Eugênio Sales, Cardeal-Arcebispo do 
Rio de Janeiro, era uin lioiniili voltã.do para "a-paz e a concórdia". 

Segundo publica o O Globo de hoje: 

"Em Salvador, o cardeal-arcebispo e primaz do Brasil, Dom 
A velar Brandão Vilela, também divulgou nota de pesar pela morte 
de Dom Carmíne, afirmando que "se falhas cometeu, em trabalho 
tão árduo e complexo, suas_virtudes sobressaem de maneira eviden
te e, por isso, merece a gratidão da Igreja Católica do Brasil". 

Em Porto Alegre, o Cardeal Dom Vicente Scherer disse ter sen
tido a morte de Dom Carmine, de quem era amigo há 40 anos, como 
"a de uma pessoa da família". Ele classificou a atuação do núncio 
apostólic_o no Brasil como .. tranqUila, segura, realista e conciliado
ra." 

O arcebispo de Porto Alegre, Dom Cláudio Colling definiu 
Dom Carmine como "um grande diplomata, preocupado sempre 
em superar crises e aparar arestas", destacando tambêm o espírito 
de conciliação como uma de suas princípais qualidades. 

Em Uberaba, o arcebispo metropolitano, Dom Benedito de 
Ulhoa Vieira, -disse que Dom Carmfn-e "estava aclirriãtado no Brasil 
e conhecia seus problemas". 

-- Pessoalmente, considero que perdi um amigO intimo -
completou. 

Em São-Paulo, o bispo-auxiliar Dom bécio Pereira, falando 
em nome do Cardeal Dom Paulo Arns, afirmou que Dom Carmine 
'"fOi um grande diplomata, agindo com cautela sobretudo em mo
mentos difíceis no relãcionaniCnto do episcoPádo-COm o Governo". 

Dom Davi Picão disse que "o núncio apostólico sempre procu
rou buscar mais a conciliação do que acentuar esta ou aquela ten
dência dentro da Igreja, cumprindo assim com a missão que Jhe 
competia.'' 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em nome da Bancada do PMDB no sen-ã
do e, creio que representando o sentimento de todo o povo brasileiro que se 
acostumou a admirar e a amar esse extraordinário paStOr de- almas, represen
tante do Papa em nosso País, curvo-me reverente diatite de sua memória, 
num voto de profundo pesãr e de imensa saudade. 

O Sr. Dirceu CaTdoso- Permite-v. Ex• uni- ap-a:rre? -

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

O Sr. Dirceu Cardoso - Nobre Senador Humberto Lucena, quero me 
associar ao pesar que V. Ex• demOnstra á Igreja CatOiica pelo falecimento de 
D. Carmine Rocco. Conheci S. Ex• Reverendíssima quando o ilustre· ix
Ministro Clóvis Ramalhete, o Senador João Calmon e eu fomos levar a ele 
documentos e peças sobre a abertura da canonização do Traumaturgo do 
Novo Mundo, Dom Josê de Anchieta. E, ali, conheci profunda significação 
daquela figura no que se referiu a D_om Josê de Anchieta.-Mills -tarde, quando 
da visita de Dom João Paulo II a Brasília, tratei com S. Ex• da vinda de uma 
caravana do Espírito Santo, notadamente de Venda Nova, localidade que deu 
mais vocações naquele Estado, uma terra peqUena, de pouco mais de 800 
famílias, que deu 284 vocações religiosas. E Dom Carmine ~riú:-âísse: Não é só 
a maior safra de vocações do Brasil nem da América; não conheço, na His
tória da Igreja, nçnJl.Um _lugar que teriha dado tantas v6càÇões.- Portanto, é 
com emoção que me associo ao pesar com que V. Ex• fala: do desaParecimen
to da figura inovidável, da figura inesquecíVel de Donl-Cafmine Ro-cco. · 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com 
as palavras do Senador Dirceu Cardoso, dou por encerrada esta homenagem 
póstuma a Dom Carmin-e Rocco. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Os Srs. Senadores que apro· 
vamo requerimento do nobre Líder do PMDB, Humberto Lucena, perma
neçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Mesa associa-se às homenagens, conforme deliberação da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Há oradores inscritos. Conce· 
dõ a palavra ao nobre Senador Hugo Ramos_._ (Pausa.) 

$_ Ex' está ausente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do o~ador.) ~_Sr. Preside!Jte, Srs. _Senadores: 

Serripl'e qUe ocupo esta tiibunã pãra tratar de assuntos ligados ao Nor
deste, e de modo especial ao Piauí, evito, tanto quanto possível, falar no 
problema da seca que, ciclicamente, acontece naquela área do nosso País. 
Essa omissão poderia s-er jUstificada de diferentes maneiras, inclusive com a 
simples referência de que se trata de um fenômeno previsível e que pela inci
dênCia, com -maiàr Ou Irieni:rf freqUência ao longo dos anos, já deveria ter ob
tido do Governo um conjunto -de prOVii:l.êTidas-para -ajudar as populações da
quela área a conviver com o flagelo. O que importa neste instaríte, Sr. Presi:.. 
dente e Srs. Senadores, é referir que há cerca de cinco anos, o Centro TécnicO 
de SãO José dos Campos, em Sãci Paulo, previu um período de cinco anos de 
estiagens no Nordeste, devendo o pico da seca ocorrer exatamente em 1982. 

C)aro que _estas previsões nãO signiflcam, absolutamente, a ausência de 
chuvas no Nordeste. Muitas vezes ocorrem e se verificam copiosas- chuvã.s e 
outras vezes acontecem verdadeiras trombas d'água. Mas, o verdadeiro senti
do da previsãO está-ligado aos resultados do inverno, pois que apesar da 
maior _ou menor quantidade de chuvas, apesar do maior ou menor índice plu
viométricO, verifica-se, aO final do período invernoso; frustração parCial ou 
tóial Oas- Safras·: 

Em 1981 tívemos chuvas aburidantes no Piauí nos meses de janeiro e 
março, mãs as·cors·as·se vertficar·am -de rarsõi"le, qüe as plantações feitas nos 
últimos dias- de dezembro de 1980 e durante o mês de janeiro de 1981, morre
ram em conseqüência da estiagem total que se verificou durante o mês de fe
vereirO. N"ovas plaritações foram feitas em março e novas frustrações na co
lheita, pois qUe, a: partir de abril, as chuvas desapareceram completamente 
daquda áiea. ---

Certo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ê que, há muitos anos, sempre" que 
as secaS Se verifiCam, o· GOvernO Federal, direiamente e em colaboração com
os Estados atingidos, oferece e presta- assistência às populações flageladas. 
Anos atrás, instalaram-se no Nordeste as famosas frentes de serviço, frentes 
que cOnsistiam em localizar aqueles qüe haviam sido expulsos de suas terras, 
de sllãS prantaçôeS e de seus roçãdos peta:-ra1tl:i" de-chuvas e que, em busca da 
própria --sobrevivência: e da sobrevivência da família, instalavam-se ao longo 
das rodovias, principalmente as federais, em barracos, menos do que barra
cos, ·em habitações improvisadas, cobertas com folhagem e, tendo à porta 
apenas um camburão onde, diariamente ou de dois em dois dias, o carro-pipa
depositava a água só para mitigar a sede daquela gente. 

Os jornais, as grandes reviStãs SemPre ·se preocupam com esses aspectos 
humanos, e páginas inteiras são cheias de escritos e de fotografias denuncian-
9o -~_quele tipo de assistência. Mas, com a volta das chuv3:s, hã como que um 
esciuecírriento gefãl -de todo o sofdmento verificado. 

A:; famosas frentes de serviço, de outra parte, se davam o mínimo mini
morum para a sobrevivêncíã dos flagelados, por outro lado, nada representa
vam, nada significavam em termos de serviços que pudessem, no momento ou 
um pouco p1~is __ !arde, beneficiar as :Pápulações daquelas regiões. 

Tempos depois, se não me falha a memória, quando o hoje Senador José 
Lins era o Superintendente da SUDENE, um novo tipo de assistência surgiu 
no Nordeste. Era a ajuda às populações, através dos pequenos proprietários 
rurais. O pequeno proprietário de até 100 ha poderia recrutar os serviços de 
três trabalhadores e esses trabalhadores recebiam do Governo Federal e pres
tavam serviços à propriedade de terceiros ou às propríedades de que, porven
tura, fossem titulares. Acima de 100 ha, o titular da propriedade poderia re
crutar mais braços humanos e o pagamento era feitci através de empréstinios
ao ti fUla r da propriedade, que deveria devolver esses recursos, a longo prazo e 
a jiifOs modicíssimos, ao Governo -Federal. Esse tipo de ajuda tinha o objeti
vo de conservar as propriedades e de prepará-las para as plantações numa 
eventualidade de bom inverno nos anos subseqUentes. 

De uns três anos para câ, Sr. Presidente e Srs. Senadores, surgiu um novo 
programa, o Programa de Emergência que consíSti-rio recrutarii.entó de pes
soal carente, de pessoas necessitadas, de braços atingidos pelas secas e que 
não encontram trabalho nas cidades ou nos municípios onde vivem e que, a 
troco de um salário inferior ao mínimo, mas essencial para- eles que nada têm, 
realizam serviços e tarefas indicadas pelas prefeituras municipais ou pela pró
pria comunidade. 

Evidente que os resultados são os mais difer-entes, porque dependem do 
tipo de trabalho indicado pelas prefeitUras, ou do tipo de trabalho escolhido 
pela comunidade, e em conseqüência, os resultados têm expressão maior ou 
menor t;ITtte(mqs soCjais. _Mas ç_erto __ ~_ que num País carente de emprego e 
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numa região que é a mais pobre do País, este tipo de assiStência é Tün-dãirieil.
tal, embora o Governo não pague o salãrio mínimo, mas é fUndamental, por
que, pelo menos, esta assistência mínima,-_-eS(a ·âssistência,· que poderia ser ta
xada quase de desprezível, contribui para que" as populações frageladas não 
morram de inanição. E se não existe emprego, e se o s.ubemprego campeia, e 
se, muitas vezes, a carteira regi~t_ra d_eterminado valor e um preço díferente é 
pago por fora, quando surge a emergência tOdos. respiram -cOrno que ·alivia
do-s. 

Nas regiões paupérrimas -do Nordeste, e.nO: ~ot;_9es_te, __ o _Pl~uí, __ ?-·mais 
pobre de todos os_ Estados, 20 ou 30 milh_ões de cruze~ros c~readofi, menS_al
mente, para o município, esses 20 ou 30 milhões repr~entarn um·a ajudà Con
siderãvel do ponto de vista global, porque sãu 20 ou 30 milhões que circulam 
e que movimentam todas as ativiçlade.s_ daquelas comuni4ades pobres, mais 
do que pobres, paupérrimas. -

Em 1982, o inverno como que brincou com o meu ~taqo_. Na região 
considerada pré-amazónica, na região lindeira do Maranhão, coPiosas chu
vas caíram. E aindil ontem, ao acordar em Teresina, eu que sou acostumado 
com uma temperatura de 36 graus, me surpreendi, na Capital d-o Piaúí, Com 
uma temperatura amena que todos desfr_utavam. Mas, enquanto na faixa de_ 
Parnaíba ao extremo-sul corrente, de Santa Fj_!omena e Cristalândi~. houve 
um inverno regular, enquanto chuvas copiosas ainda caem em Teresina. em 
certos municípios do Estado e mais da me~_~de do território do Piauí, depois 
de algumas chuvas, em janeiro e em março, posso assegurar que, na riletade 
do Piauí, repito, houve uma frustração qUase total da safra. E o píor, em re
lação ao ano passado, é que não houve acumulação de água, de-tal sorte que, 
dentro de mais alguns dias, não apenas o gado, mas em diversas comunida
des, haverã escassez, haverá falta de ãgua até mesmo para os habitantes des
sas localidades. 

O Banco do Brasil, através da sua Superintendêrlcia do Piauí, já fez um 
levantamento das frustrações desafias e Verificou, atravéS das_suas-agências e 
dos seus postos avançados, que é difícil, que é dificílfma, a situação nos Mu
nicípios de Curimatá e municípios vizinhos: São João __ do Piauí- Socorro do 
Piauí- Piripiri -Capitão de Campos- Domingos Mourão - Pedro II -
Paulistana e municípios vizinhos - Simplício Mendes - Santo Inácio -
Isaias Coelho - Paes Landim - Conceição do Ca.nindê - Camplrtas do 
Piauí - Gilbués e municípios vizinhos - Floriano - Flores do Piauí -
Guadalupe - ltaueira - Jerumenha - Landri Sales - Marcos parente - . 
Nazaré do Piauí- Oeiras- Rio Grande do Piauí- S. Francisco do Piauí 
- -8ão José do Peixe- Picos- Itainópolis- Padre MarcOs- Jaicós
Francisco _Santos-- Monsenhor Hipólito - Inhuma e Ipiranga - Santa 
Cruz do Piauí. 

E eu poderia aditar a esta relação, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de co
nhecimento próprio, mais de uma dezena de importantes municípioS. 

Na semana passada estive coro o Secretário-Oeral do Ministério do Int~
rior que, depois de dizer das preocupações do Governo com as fn!ntes de ser
viços e com o propósito de erradicação dessas frent_es, i:!firmo~ que o proble
ma da assistência às populações carentes, este ano, deveria acontecer por pro
posta da SUDENE em comunhão com os governos estaduais, através da Co
miSsão de Defesa Civil. 

Sei, Sr. Presidente e Srs. $en3dores, por outro lado, que a SUDENEjá 
iniciou o levantamento de dados, através de pessoas de sua confiança, de fun~ 
cionários e através, também, das Comissões de Defesa Civil a que há pouco 
fiz referência, existentes nos Estados da Região Nordestina. 

Sei, por outro lado, que na faixa_ ell? que o Piauí se limita com a Bahia, 
com Pernambuco e com o Ceará, esta exatamente a mais carente, a mais cas
tigada pela falta de chuva~ em 1982, o Govérno Fedc;r~l está em vias de ini
ciar a construção de dois açudes: um no Município de Boc~~na, que _rião figu
ra na relação há pouco lida, mas onde houve uma __ frus~raçãO total de safra, 
um açude que representará a captação de cerca de 100 milhões de metros cú
bicos. Sei tam,bém que está sendo estudada a construção de um out~o açude 
em São Raimundo Nonato, onde há mais de 30 anos, há um pequeno açude 
denominado Aldeia que serve à cidade. .,-- _ . .. . .. -__ _ 

Este açude secou em. outubro de ~981; rec~~eu ump?u~o: de água nos
primeiros meses deste ano, mas, a partir do próxiino mês as suas águas não 
poderão mais ser utilizadas pela população da cidade, a qual a esta altura já 
está recebendo o reforço de água potável buscado ao p-é da serra das Confu
sões, a 37 km de distância da cidade. 

O Sr. Bernardino Viana - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte, Senador Bernardi
no Viana. 

O Sr. Bernardino Viana - Caro Senador Helvídio Nunes, permita-me 
consignar em seu discurso uma mensagem de a:Plãuso, pelo histórico que fez 

da P~lítica de ajuda do G~vern~ aos flag~iack;s.dâ-Seca dó Nordeste-ao' Cõi"rei 
dOs anos. Queria também enaltecer, neste instante, a ação de V. Ex• sempre 
prestimosa ·a-os problemas que afligem a população piauiense, não só com-o 
Deputado, Secretário de Obras, Governador do Estado, e depois como parla
mentar, e queria,- no seu discurso, fazer um apelo ao Mínístro do Interfor 
para que-autorize ao DNOCS a mandar cqnstruir, com urgência, u açude de 
Joana, no Município de Pedro II, senão as populações daquele MuniCípio 
irão passar sede. Era o registro qile q-ueria fazer. Muito obrigado. 

O SR. HE[VIDIO ~NUNES- Muito obrigado pela colaboração de V. 
Ex•, eminente Senador Bernardino "viaria, CUja: -âÇão; neste-Plenário e no Se
nado. de uma maneira geral está sempre voltada para os interesses do Estado 
comum, o Piauí. ---- -- - --- -~ -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, referi às duas construções prestes a terem 
inicio hçs Municípios de Bocatn·a e·de São Raimundo Norla"to. Mas é preciso 
esclarecer que entre esses dois- Municípios, de HoCaina ·a São Ralmundo, há 
uma distância de perto de 400 quilômetros, E as populãções? Pergunto eu. 
Entre o_utra,s, _as de São JoãO _do Prá.uí, de Simp1ício Mendes, de Socorro, de 
ltainópolis? Como essàS populações serão atendidas? Como essas populações 
serão socorridas? O_ nobre Senador Bernardino Viana lembra, com muito 
propósito, a construção do Açude Joana, no Município de Pedro TT, perto da 
fronteira do nosso Estado com o Ceará. É claro que estas obras de médio por
te são importantes, são necessárias, são meios eficientíssimos para a captação 
e acumulação de águas, mas c as populações? E as populaçõe.." que pouco têm 
e que- nada têm, mesmo porqUe, em conseqüência das chuvas, nada obtive~ 
ram, como resultado do último inverno? Como essas populações irão ser 
atendidas, socorridas para não morrerem de fome? 

O Sr. Alexandre Costa- V. Ex• me permite um aparte, nobre Senador 
Helvídio Nunes? 

O SR. HELVIDIO NUNES - Com todo prazer, nobre Senador Ale
xandre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador, hã doze ou quatorze anos, eu 
assisto V. Ex' na tribuna do Senad.o _dando-nos os corihecimentos que possui 
do seu Estado, onde governou com rara proficiêricia, a reclamar estes mes
mos problemas, principalmente da falta d'ãgua, Sabe-se que o Estado de V. 
Ex• é dos mais ricos de água no seu subsolo. Ao ouvir o aparte do nobre Se
nador Bernardino Viana fazendo um apelo, que já se tornou uma palavra 
chula não só no Senado Federal como na Câmara dos Deputados, não seria 
mais fâcil Se fazer uffi apelo para que se descentralizem as rendas da Nação 
braSHeira para que os Estados possam aplicar os seus recursos naquilo que 
julgar necessáriO; de acordo com o conhecimento do seu povo e da sua gente? 

_O SR. HELVIDIO NUNES- Nobre Senador Alexandre Costa, V. Ex• 
como que antecjpou o final do _meu pronllriciamento. Na verdade, o proble
ma da distribuição de rendas é importantíssimo e V. Ex•, como eu e como 
muitos outros temos pedido e reclamado nesta tribuna que se faça uma dis~ri
buição mais justa, mais equânime .dos recursos feder~is, sabido que mais de 
80% da arrecadação pública cabe ao Governo Federal, restando aos estados e 
aos municípios o i:ri.dispensãvel para a sobrevivência, jamais para cuidarem 
das obras eSsenciais aos reCfa:rriós daS ·respectivas comunidades. 

Mas, Sr. Pre~üdente e Srs. Senadores, perguntava eu: e as populações dis
tantes das grandes obras, como vão ser atendidas? Muita vez, não seria recO
mendável o deslocamento do próprio município, pois ·que aquele que deixa a 
sua casa, aquele gue_deixa a sua famílía :Para ir tr~balhar num serviço público 
terá que diVidir por dois a i!13gra··remuneração que lhe é propiciada. A so
lução, a meu ver, terá que-ser buscada pelo Governo. Eu não sei qual a orien
tação que- vai ser s·êguida, eu -não sei se voltarão as grandes frentes de traba
lho, se: ao cOntrário-~ o qoverno enveredará pela ajuda a~s proprietários de 
pequerias--glebas ou se ilovaffienie será- adot<lâo o caminhO através da progra
maçãO-de emergêilcia. O que: sei, com absoluta certeza, é que há necessidade, 
e imperiOsa, de, logo apóS a apuração desses dados, e essa apuração deve ser 
coilcluída até o último dia deste mês, serem adotadas, em conseqüência, as 
providências indispensáveis não para fixação do homem à terra, mas para 
que não" morra de fome, para que não morra de inani"ção. 

-SOluÇões globais podem ser apontadas. Só este ano ocupei a tribuna duas 
vezes para reclamar a reforma do Sistema Tributârio Nacional, para que haja 
uma -divisão_ma~s equânime_, maisjustaLrnais humana até. Essas providências 
estão sendo proffietid3.s e nelas Cu- aCredito. EntretantO, elas Vii"ão a longo 
prazo, e quem estã sofrendo as agruras da seca e quem está passando fome, 
quem está sofrendo e está ve~~o a sua _e~posa e 9s seus filhos gritarem com fo
me, esses nã·o -podem esperar; esses terão que Ser atendidos imediatamente. 

O Sr. Alexandre Costa - V. E~• me permite mais uma vez? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Agora, eminente Senador, apesar do pra
zer e da honra, só se obtiver a benevolência do Presidente da Mesa. 

• 



• 

Maio de 1982 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Secão II) Sábado 15 1565 

O Sr. Alexandre Costa- O Presídente é benevolente e ele. não vai me ne~ 
gar o aparte. 

Veja V. Ex•: há cerca de oito anos eu ingressei com um projeto aqui no 
Senado Federal, isentando do ICM o arroz, o feijão e o milho. Tive a hoilra 
de rece.ber parecer favorável na Comissão de V. EX• i do nobre Senador.Nel~ 
son Carneiro, que ali se ericontra presente. M3s o projeto se perdeu, como to
dos os projetas de iniciativa do Congresso Nacional. Leio agora, depois de 
oito anos, é o Governo que reco"nhece que deve isentar do ICM esses produ
tos, e o faz, mas já com seis anos de atraso, para piejuízo dos nossos Estados. 

O SR. HELVIDIO NUNES - Eu diria, complementando como que o 
aparte de V. Ex•, eminente Senador Alexandre Costa, que o Governo agora 
pretende restabelecer aquilo que estava escrito na Constituição de 1967 ... 

O Sr. Alexandre Costa - Exato. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Mas, vamos olhar com otimismo, vamos 
pensar na solução d.os problemas, vamos reclamar soluções e, confiantes, di
rigir uln apelo ao Ministro do Interior, ao superintendente da SUDENE e a 
todas as pessoas responsáveis para que, além daquelas providênciaS a longo 
prazo que devem ser adotadas, entre elas a reforma do Sistenia TribUtário 
Nacional, que providências imediatas de carãter urgente sejam adotadas pelo 
Governo, no sentido de atender às poPulações C3.renies, rião apenas do Piauí 
mas de todos os Estados do Nordeste brasileiro. (Muito bem! Palmas.} 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao Nobre 
Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senãdores: 

O assunto que me traz à tribuna ê a tentativa de sensibilizar o Governo,
jâ que temos um novo Ministro da Pi:evidéncia·e Assistêncía SOcial, p:Oua are
vogação do Decreto-lei n' 1.910, de 29 de dezembro de 1981, publicado no 
Diário Oficial da União, do dia subseqiiente, que ••dispõe sobre as contri
buições para o custeio da Previdência Social, e dá outras providências". 

Sr. Presidente, não pretendo nem discutir aqui o aspecto da constifU.cio
nalidade desse decreto, se bem que entendo que o artigo 153, § 29, da Consti
tuição Federal mostraria claramente a inconstitucionalidade desse decreto. E 
praticamente, Sr. Presidente, junto desta Mensagem n9 21, que trata da con
tribuição da Previdência Social, o Senhor Presidente da República enviou 
também ao Congresso Nacional um outro Decreto-lei sob n9 1.911, que auto
riza a emissão de Obrigações do Tesouro Nacional-· O.RTN, pai-a a cobertu
ra do débito da Previdência Social junto à rede bancã:fii lfúbli~a e privada. 

E é o próprio Senhor Presidente da República que reconhece um débito 
junto à rede bancária pública e privadat da ordem de 180 bilhões de cruzeiros. 

Aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a nossa primeira obSêrvação: é a 
preocupação maior, sempre, em Se a"tender o Sistema fii:J.aric"ei"rO, em se-aten
der à rede bancária. O Governo preócU.j>ou-se rapidamente em cobrir o défiM 
cit junto à rede bancária pública e piivada, e para isso não mediu esforços, inM 
clusive de baixar um decreto-lei e, através dele, autorizar a emissão de Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional. 

É, exatamente, Sr. Presidente; o·que nós temos assiStido, face ao modelo 
econômico imposto a este País, em que o sistema fin:iriceiro brasileiro é o úni
co que cresce neste País, é o único que· é e ·contínua sendo beneficiado pelas 
leis e pelos decretos-leis. 

Mas, nossa tentativa é no sentido de sensibilizar o GovernO, se bem que 
achamos difícil, e acabamos de assistir aqui Um· aparte ào Senador Afexandre 
Costa ao Senador Helvídio Nunes, que nos leva a essa estupefação. Diz ele 
que assiste o Senador Helvídio Nunes hã 12 anos a falar aqui da tribuna do 
Senado Federal, e nós particularmente, jã assistimos o Seriado r HeiVídio Nuw 
nes, nestes 7 anos que estamos no Senado, a verberar contra a sistemática 
adotada no Imposto de CircUlação de Mercadorias, a pedir uma reformu
lação tributária ao Governo Federal, e ele que é um homem do Governo, S. 
Ex• não consegue, com toda a propriedade que tem na sua fala, com a sua in
teligência, com os seus conhecimentos, não consegue sensibilizar o Governo. 

Por certo, Sr. Presidente, não seremos nós que vamos sensibílizar o nOvo 
Mirii.S:tro da Previdência Social para que, junto ao Senhor Presidente da Re
públiCa, faça a revogação do Decreto-lei n'i' 1.910, qUe trãz, inegavelmente, 
prejuízos aos trabalhadores e aos aposentados - os homens de baixa renda 
duramente sacrificados pelo modelo de desenvolvimento brasileiro. 

Dada a ordem de grandeza do problema da Previdência e S-ua p-rofundi
dade, soluções parciais são paliativos que apenas adiam as ref6imulações es-
truturais necessáffas, tornando-as cada vez mais difíceiS. ·-

Ainda há aspectos importantes do problema, nós lembraríamos, Srs. Sew 
nadores, que o orçamento da Previdência deve atingir a 3,5 trilhões de cruzei
ros. O orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, o chamado orçamento 
fiscal, na nossa linguagem, esse vem e passa pelo crivo do Congrésso Naciow 

nal, mas um orçamento como o da Previdência Social, quase que igual no seu 
montante ao Orçamento da União, sequer é analisado pelo Congresso Nacio
nal. 

E não é de se estranhar, Sr~ Presidente e Srs. Senadores, face ao estágio 
da vida pública que estamos vivendo, se o orçamento âa Previdência Social 
sequer é analisado pelo Congresso Nacional, porque o orçamento das empre
sas estatais que deve atingir, este· ano, cerca de 18 trilhões de cruzeiros, este 
não é fiscalizado pelo Podêr Legislativo. 

Nós temos, ii1.Clusive, um projeto que estã sendo examinado pela Comis
são de Constituição e Justiça, dando competência ao Congr~sso Nacional 
para examinar o Orçamento monetário. Através de um projeto de lei se per
mitiu que o Orçam~nto monetário não fo~se também examinado pelo Con
gresso Nacional. 

São essas situações, Srs. Sené:!-dores,_ que acon~ecem, não apenas aquelas 
observadas e muito bem observadas pelo Senador Helvídio Nunes. 

A situação da Pr~vidênç:ia e ~_al~~Jnª-tivªs de soluçjp têm que, necessa
riamente, ser subn1etidas a ampla discussão pública, porque é inevitável que 
qualquer solução contrária não interessa. A única maneira de despertar a opi
nião pública para o problema ê garantir qp.e os interesses da maioria sejam 
preservados é pelo esclarecimento e mobilização da população. 

No nosso entendimento, a gestão da Previdência Social no Brasil é extre
mamente amadorista e deficiente, beirando a irresponsabilidade, para não di
zer, já abordado aqui também pelo Senador Humberto Lucena, a interferên
cia eleitoreira existente atualmente no Ministério da Previdência Social. 

A gestão da Previdência nunca teve uma perspectiva de longo prazo, 
com preocupação técnica e atuarial. Resultado é que não se constituiu um 
fundo de reserva financeira. 

_c_=·. Estee um argUmento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, irrespoi?divel, por
que até 1979, praticamente a Previdência Social não apresentava déficit, e 
nesse período, digamos, de abundância d6 recursos, a administração da Previ
dência Social não constituiu aqu1lo que nós chamamos de um fundo de reserM 
va. 

Por vãriOs· fã.tOres, eStamos começando agora a pagar as contas assumi
daS nas··déCadas de 1960 e 1970, para as quais a Previdência não se preparou, 
gastando perdulariamente, enormes recursos arrecadados naquele período. 

A despesa da Previdência -é dominada por dois grandes blocos: benefí
cios em dinheiro ( +· 65%) e assistêricía médica(+· 25%). A despesa de benefí
cios não é controlável administrativamente, salvo a existência de fraudes. Sua 
taxa de crescimento real nos últimos três anos está em torno de 10%. Enquan
to isto a reCeita vem crescendo a 3%, e uma persPectiva otirriis1ã."Pode crescer 
a 5%, 6% nos próximos dois anos, formandowse assim um déficit inexorável. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Pe~míte V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Senador Luiz Caval
cante. 

O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex• já deu os números do orçamento da Pre
vidência deste ano: 3,5 trilhões se bem me lembro. Mas, eminente colega, o 
que assusta não é este número orçado. O que asSusta mesmo é o número de 
fatO a ser alcançado. Porque, já no ano pasSado, o orçamento da Previdência 
era de I trilhão e 184 bilhões, ma:s, na verdade, ela gastou I trilhão e 600 mi
lhões. Se reproduzir o excesso na mesma proporção, a despesa da Previdênica 
Social vai 3.Içarwse, este ano, bem acima do patamar dos 4 trilhÕes. Felizmen
te, eminente colega, o novo Ministro da Previdência Social, ao tomar posse, 
fez uma declaração que me parece tão tranqiiilizadora quão muito sintomãti
ca. Disse ele: ''A Previdência tem que ser muito bem administrada." Muito 
obrigado. 

O SR. I! AMAR FRANCO- Nessa~frase final, ~que V. Ex• diz do novo 
Ministro, está, por certO, Stria:dor Luiz CaValcante, O noS'sO problema. Va
mos chegar a 4 trilhões de cruzeiros, possivelmente vamos chegar a 4 trilhões 
de cruzeiros. E não vamos tomar conhecimento de como estão sendo aplica
dos esses 4 trilhões, o que é grave. 

E, segundo, realmente a falta de administração, e se prova isso, num fato 
aqui jâ assinalado por mim, que foi a não constituição de um fundo de reserw 
va. Não se compreeende, exatamente, que esses homens que manejam e ma
nejam quantias poderosas e qUe têm uma importância fund.imental, social
mente falando, não tenham pensado na constituição, exatamente, do fundo 
de reserva. 

E veja V. Ex•, Senador Luiz Cavalcante, e V. Ex'- estará aqui em 1983, e 
há de assistir o próprio Governo confessai que mesmo penalizando os traba
lhadores e aposentados ele não vai resolver o déficit da Previdência Social 
apenas através do aumento das aliquotas. E aí ê que estã, realmente, o núcleo 
da minha fala nesta instante: jã sabemos de antemão- e muito mais do que 
nós o Governo, com as informações e os dados que tem- que o aumento das 
alíquotas de trabalhadores e aposentados não serã suficiente para cobrir, no 
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futuro, o déficit da Previdência Social, exatamente- como bem diz V. Ex'
pela má adintnlstração que ela sOfieu nos últimos anos. 

O que é mais sério ainda, Senador Luiz CavalCante, b qUe o Governo 
achou uma fórmula fácil de pagar - como eu disse, aqur lembrando o 
Decreto-lei nP 1.911 - à tede privada e à rede pública bancária-. --como? Pa
gando em dinheiro? Não. é muito fácil imprimít ORTNs, V. Ex~'- sabe o que o 
jõgãr=- vamos usar a expressão popular- de ORTNs no mercado financei
ro causa em termos in flacionãrios. Então, CfGoverno, nãõ tendo o dinheiro, 
mas tendo que pagar aoS- bancOs, tendo que pagar à rede bancáfiã., que é a 
preocupação sempre primeira; érriité ORTNs, e num valor baixíssiino. t. o 
próprio Governo que confessa no Seu Decr.;:to-lei n9 1.911. Apenas mandou 
imprimir 180 bilhões de cruZeiros, e diz porque .... ""Porque geraria u·ma des
pesa adicional, se não fosse pago, em termos de encargos Ílnáfl<:eirOs men
saiS''- veja V. Ex.~'-, Senador Luiz Cavalcante, o porquê da "nlâ administração 
- "que poderia ultrapassar a casa de 6 bilhões de cruzeiros". 

Não é um homem da Oposição-q-ue·estã falarido. ta- mensagem dirigida 
ao Senhor Presidente da República pelo MínEtrO da PreVidência Sõdal, e que 
fez com que Sua Ex.celência baixasse o Decreto-lei n9 1.911. 

São- estes· aspectos, Sr. Presidente, que me levam a debater, aqui, nesta 
sexta-feira, o problema da Previdência SOcial, ainda- que ligeiramente. 

O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex'- permite, neste ponto, mais uma inter
venção? 

O SR. ITAMAR FRANCO- É sempre uma honra para mim ouvir V. 

O Sr. Luiz Cavqlcante- Este temor, nãó f. exclusivamente nosso. Tam
bém as classes conservadoras o têm, rio mesmo b' atí"qu"e-nós o temos; Assim é 
que no I I Congresso das Associações Comerç~ais- do Brasil, realizado no Rio 
de Janeiro, foi aprovada uma resolução que dizia, literalmente: 

.. Julgamos indispensável e inadiável, que os orçamentos p_unn
cos - de receitas e despesas - p3sseltúi ser ·.::fetiv"airi.ente controla
dos pelo Poder Legislativo; sejam ~r:t:l- termos de elabqração, seja, e 
principalmente, em termos de execuçiÍÕ."- -

Este, o aparte muito signilicativo, porque não é meu. É das Associações 
Comerciais Brasileiras. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nada a acrescentar, Senador Luiz Caval
cante, quando lembramos desta tribuna mais um absur_do que acõritece com a
legislação brasileira. la!Ubé_m_ temos um projCto _ilq Sena4o da República 
sobre esse aspecto. - -

V. Ex~'- sabe, tão bem quanto eu, que há dir1heiros pUbliCas que são utili
zados em determinadas empresas, no entanto, se o Governo não controla o 
capital social dessas empresas em mais de 50%, elas nãó sãCf fiscalizadas se
quer pelo Tribunal de Contas. da Umão. Ent~o o Governo pode favorecer de
terminadas empresas privadas. Se_ o cap-ital acionãrio do Governo ·nã-o é o 
majoritário, elas não são fiscalizadas, nem pelo Congresso Nacional, eviden

. temente. Contínuo enfocando o problema da Previdência Social- daqui a 
pouco vou lembrar exatamente a importância das chamadas classes produto
ras no processo. quando elas são partes, como elas procedem. 

A Assistência médica cujas despesas são teoricamente: controláveis, na 
prática é sOrvedouro inesgotável de recursos, apesar da má qualidade de seus 
serviços, porque o sistema de atendimento é dominado pelos interesses de lu
cro exclusivamnete (90% do atendimento é feito· por-serviços privados}. O 
Controle do INAMPS sobr~_ os hospitais controlados é quase_ inexistente. A 
fraude e __ Çl._distorção do usá dos rec;urSos é regra gei-al. _ -

Sr. Presidente, já Vejo a pte"ocupação iiô -semblârlii _de V. E:x' com re
lação ao tempo, mas praticamente iniciei a rriinha fala há menos de 15 minu
tos. 

Tentarei abreviar minha fala, talvez cansativa, nesta sexta-feira, mas im
portante, socialmente falando. 

O Sr. José Fragel/i - É muito oportuna. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Senador José Fragelli. 

Definição da função social da Previdência 

Trata-se de estabelecer, como balizamento das soluções para a crise da 
Previdência Social, definições essenciais, tais como: qual é o papel da Previ
dência na política social? Qual ê sua população meta prioritária? Qual é o 
equilíbrio desejado entre a alocação de recursos à Previdência e outros selares 
sociais? 

Reformulação institucíoRal 
A Previdência precisa ser reestruturada de modo a atingir três objctivos 

fundainentâls: 
ti) Dar-lhes- estrutura organizacional estável, menos sujeita a influências 

eleitoreiras, e Com nível de competêncía cOndizente com o võluriie de recursos 
que administra- aqUi cilbe bem ô aparte- do nobre Senador Luiz Cavalcante; 
b) instituir sistema de controle social sobre suas atívíd3des (p. ex.: criação de 
órgãos de controle triparti te- dovérno (Executivo e Legislativo), Sindicatos 
e -órgãos· patronais}. 

Exemplo de providência concreta neste sentido poderia ser a saída das 
atividades de assistência médica do MPAS para o MS, acompanhada, natu
raliriente, âe ·radical redefinição da sua filosofia de prestação de serviços. con
vertendo a ênfase para saúde básica e prevenção e descentralizando para Es
tados e municípios os recursos e a rçsponsabilidade pelo atendimento. 

Financiamento 
Em vez de jogar Sobre o trabalhador - sacrificado, onerado --sobre o 

aposentado, a Previdência Social poderia buscar outras fontes de recurs-os. 
Conversão parcial do financeiramente quase exclusivamente calcado em 

incidência sobre folha de salários, para outras bases de financiamento, tais 
como: a) contribuição sobre faturamento ou valor adicionado; e b) contri
buição adicional sobre a renda, especialni.enü! sobre a renda de capitaL 

Essa renda de capital ainda é por demais protegida no nosso Brasil. 
Sr. Presidente, quando falo na reVogação -desse" decreto-lei, por certo o 

trabalhador brasileiro, o aposentado brasileiro, estarão aqui, no Congresso 
N acíonal, assistindo à tentativa, neste instante, -pelo menos, de as oposições 
rejeitarem esse decreto-lei do Senhor Presidente da República. Lamentavel
mente- é a Constituição que diz......:. só podemos rejeitá-lo ou aprOvá-lo, se
qUei" podemos emendar o absufdo do decreto-lei. Os trabalhadores e os apo
sentados estarão aqui, possivelmente, na sessão do _Congresso Nacional. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex.• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Poi~ não, nobre Senador Humberto Lu
cena. 

0-~~- Humberto Luc~na -Ouço com atenção o discurso de V. Ex•, que é 
muitÇl oportuno_. V. Ex'- defende uma tese que não é nossa, não é do PMDB, é 
dQ povo brasileiro. 

Q SR. ITAMAR FRANCO ~-Muito bem, Ex• 

O Sr. Hwnberto Lucena- Como i.fdCr da nossa Bancada no Senado Fe
der iii. estou receberido diariamente dezenas, se não centenas, de apelos de to
dos os recantos do País, de entidades de classes da _árça urbana e rural, cla
mando, clamando mesmo, pela rejeição por ·parte do Congresso N:acional 
desses doi~ de_cret9s-leis a qu~ v_. Exf se refere. Aliás, ainda que V. Exf não te
nha querido ater-se -ao aspecto jurídico, lembraria, para dar maior -ênfase ao 
seu pronunciamento, que,- ·quanto ao decreto-lei que aumenta as contri
buições dos eillpregados e empregadores e _cria uma contribuição !:?ara os ap-o~ 
sentados e pensionistas, o que é uma iniqUidade, V. Ex• tem visto pela im
prensa que váriosjüízes, no Rio de Janeiro e em São Paulo, estão acolhendo 
mandados de segurança de pensionistas e aposentados, no sentido de protege
rem o seu direi lo líquido e certo, justam(!nte_por considerarem os débitos go
vernamentais absolutamente inConstitucionais. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado pelo seu aparte, nobre 
Sênador Humberto Lucena. Realmente não me quis ater ao problema de or
de-m jurídica; que V. Ex• pode fazê-lo com maior propriedade. Exatamente, 
nObre Senador H!!mberto Lucena, o Senhor Presidente da República buscou 
o·art. 55 da ConstituiÇão Federal. Quanto 3. esse art. 55. como lembra-me V. 
Ex•, já há sentença de juízes reconhecendo que foi mal aplicado. Mas, se con
siderarmos, de qualquer forma, o art. 55 da ConstituíÇão e _se entendermos 
que o aumento de alíquotas para os trabalhadores, para os pensionistas, para 
os ·aposentados ê considerado como tributo, porque é o que se pode tentar 
apliCar atraVés-do art. 55, ilós ertcontratía:tnos um outra proibição de ordem 
legal, através do art. 153, § 29, da ConStituição. E vale a pena lembrar, jã-que 
V. Exf tocoü nO aspecto da legalidade do decreto-lei, que o art. 153, § 29, da 
Constituição diz taxativamente: "Nenhum tributo ... " Nós entendemos que 
não pode ser considerado como tributo o aumento de alíquotas, mas se se 
considerar como tributo, a Constituição diz, no seu art. 153, § 29: "NenhUm 
tributo serâ exigido, ou aumentado, sem que a lei o estabeleca; ... " Lei e não 
decreto-lei. Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores,_ num país em que jã foi apli
cado decreto-lei para estabelecer o gabarito no bairro do Leblon, no Rio de 
Janeiro, pouca coisa teríamoS a -cO"I'n.éíltar. 

Porém, solicito ao novo Ministro da Previdência Social, que, com a sua 
sensibilidade, faça S. Exf sentir ao Senhor Presidente da República, como diz 
o Senador Humberto Lucena, aquilo que não é um pedido do PMDB, não é 
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pedido da Oposição Brasileira, mas o clamor de trabalhadores, pensionistas e 
aposentados para a revogação desse decreto-lei. E por que isso é possível?~ 
neste ponto que nós temos que mostrar as diferenças que existem no -nosSo 
Brasil. É que talvez o trabalhador, o aposentado, o pensionista ou a Opó~Sição 
não tenham força para pedir a revogação desse decreto-lei. Todavia, quando 
se trata de um decreto-lei que fere, fundamentalmente, as classes produtoras, 
estas protestam e conseguem a modificação do decreto-lei. 

Vou recordar, inclusive, à Casa, quase que encerrando o meu pronuncia
mento, exatamente a força que tem a denominada classe produtora brasileira, 
para ir ao Senhói' Pfesidente da República e conseguir de S. Ex'- modificação 
de um decreto-lei baixado no dia 25 de feverdro de 1981 num outro decreto
lei, de 25 de março de 198!. 

Perguntamos rtós, então: serã poss-ível que o- Presidente da República 
não é se-n-s"ível a esse pedido, a esse clamor de trabalhadores, de pensiorifSlas, 
de aposentados para a revogação do referido decretoMlei? Nem se diga aqui 
que através do Congresso Nacíonal se fez um acordo para taxar os supér
fluos. E o Governo aproveJco-u esse acordo e taxou os chamados supérfluos. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. E"' 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• se refere ao decreto-lei que fixou um 
percentual sobre ganhos de capital? Houve um percentual x, que foi Conside
rado muito alto pelas classes produtoras e que então, diante dos apelos, o Go-
verno baixou de 5% para 3%. ----

0 SR. ITAMAR FRANCO~ É realmente este o Decreto-lei; nobre Se
nador Humberto Lucena mas vou-me referir àquele que atingiu -exatamente o 
problema do SESC e do SES I. Trata-se do Decreto-lei n• 1.861, de 25 de feve
reiro de 1981, alterando a legislação referente às contribuições compulsórias 
recolhidas pelo lAPAS, à conta de diversas entidades e que dá outras provi-
dências. -

Veja, V. Ex•, só para aclarar a nossa memória, o-qtie dizíã. o art. 19 desse 
decreto, que sofreu uma repulsa e uma reclamação imediata das chamadas 
classes produtoras, que, inclusive, foram ao Senhor Presidente da República. 
O que dizia o decreto-lei, no seu art. l "'? 

Art. 1"' As contribuições compulsórias dos empregadores cal
culadas sobre a folha de pagamento -e recolhidas pelo Instituto de 
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social -
lAPAS, em favor das entidades, Serviço Social da Indústria- SE
SI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Ser
viço Social do ComérciO- SESC, e Serviço Nacional de Aprendi
zagem Comercial- SENA C, passarão a constituir receitas do Fun
do de Previdência e AsSistência Social, incidindo sobre o limite má
ximo de exigência das contribuições previdenciárias, mantidas as 
mesmas alíquotas e contribuintes. 

E veja, ainda, que o Senhor Presidente da República, considerando, 
aliás, eu não qUero dizer que S. Ex• considerou por-isso~. mas atendo-se ao 
que poderia causar esse decreto-lei, diploma legal que entra sempre em vigor 
na data da sua publicação, o Senhor Presidente da República teve o cuidado 
de dizer o seguinte: 

Art. 89 O Poder Executivo estabelecerá, através de decreto, 
novo calendário de recebimento das contribuições previdenciárüi.s, a 
vigorar a partir de 120 dias da vigênCia deste Decreto-lei. 

Aqui, fio ri osso caso, é o contrário. Aqui o decreto-lei dos trabalhadores, 
dos aposentados, dos pensionistas entra imediatamente em vigor. 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• me permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito~ prazer, nobre Senador. 

O Sr. Humberto Lucena - Mas antes da alteração desse decreto-lei do 
SESI, do SESC e do SENA I, houve uma pior-. Justamente aquela sobre a qual 
já falei.. - -- - ----

0 SR. ITAMAR FRANCO ~ Eu ia referir-me, exalamenle ... 

O Sr. Humberto Lucena- Refiro-me a Umcdecreto-lei~ clijb n-úmero não 
me lembro, que fixou uin 'deterrriinado percentual a ser cobrado sobre osga
nhos de_ capital. Isso causou um alvoroço imenso no meio das classes produ
toras que logo conseguiram, em outro decreto-lei que o percentual caísse, se 
não me engano, de 5 para 3%, o que é mais grave'. -

O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex• sabe que quando se mexe em 
problema de ganho de capital, quando -se fala Cin aprofUndar Uma análise do 
sistem-a financeiro ein bimcos, neste Brasil,- é uma coisa··m'Uito cáffiplicad3.. As 
coisas não são fáceis, mas é muito fácil atingir o-ffabalhador, é facílimo. E 
não estamos fazendo nenhuma demagogia de palavras, a verdade é esta. Bas~ 

ta analisar que, enquanto a economia brasileira, no ano de 1979, teve um 
crescimento negativo, a úilica cóisa qlle-Cresceü neste País-foi o sistema finan
Ceiro. Estamos assistindo_ a, exatamente, esse crescimento, sem qualquer 
atuação mais sensível do Governo. 

Mas, Sr. Presidente, vou eOcerrar, só recofdando o que fizeram as classes 
produtoras neste País. Vejo o sorriso de V. Ex'- e vou tentar erlcerrar o meu 
pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - ll sempre um prazer ouvir V. 
Ex• 

- O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Mas, Sr. Presidente, veja. As classes produtoras conseguiram do Senhor 

Presidente da República que Sua Excelência modificasse o decreto de feverei
ro de 1981, Decreto-lei no 1.861, e o de 25 de maio de 1981, o Senhor Presi
dente da República baixou ~m nOvo decreto-lei que dizia: 

"Art. 19 O Decreto-lei n9 1861, de 25 de fevereiro de 1.9_81, 
que altera a legislação referente às contribuições compulsórias reco
lhidas pelo Instituto de Administração Financeira-da Previdência e 
Assistência Social - lAPAS à conta de diversas entidades, e dã ou
tras proVidências, passa a vigorar com a segu-inte redação: 

.. Art. {9 As contribuições compulsórias dos empregadores 
calculadas sobre a folha de pagamento e recolhidas pelo Instituto de 
AdminiStração FinanCeira da Previdência e Assistência Social -
lAPAS em favár do Súviço Social da Indústria- SESI, Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI, Serviço Social do 
Comércio- SESC e· Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
- SENAC passarão a incidir até o limite máximo de exigência das 
contribuições previdenciãrias, mantidas as mesmas alíquotas e con
tribuintes. 

ArL 29 S.erá autom3fic·arn.ertte transferido a cada uma das en
tidades de que trata o artigo J9, como receita própria, o montante 
correspondente ao resultado da aplicação da respectiva alíquota 
sobre o salário-de-contribúiçãó-itê lO (dez) vezes o maior valor de 
referência (MVR)," 

Urna vitória das classes produtoras, Sr. Presidente, não queremos nem 
discutir. 

O Sen(.!dor Bernardino Viana não fala no microfone,realmente não pude 
entender o que o V ice-Líder do Governo queria falar sobre isso, mas creio 
que o Vice-Líder do GovernO, Si. Presidente, nesta altura, não vai poder pe
nalizar mais os trabalhadores, os aposentados e os pensionistas. Eu não creio 
que o Senador Bernardino Vian_a- vá concordar com o Decreto-lei 1.910, bai
xado pelo Senhor Presidente da República. I:. possível até que S. Ex~ concor
de, não no seu íntimo, não no seu coraçãO, mas, como homem do Goverri_o, 
S. Ex~ iêni. que Obedecer, cega-mente, às determinações emanadas do poder 
. -·- . . .. . - - - . . 
supremo. 

O Sr. Bernardino Viana - Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer. 

O Sr. Bernardino Viana - Caro Senador Itamar Franco, eu estudei, 
quando relator da Previdéncia SoCial, profundamente a matéria. São várías 
as causas do déficit da Previdência e, primeiro, as 6 leis que foram editadas, 
no perioao de 1976 a 1981, sem a cc-reSpectiva fonte de receita. Dentre elas, 
eu cttar_ei uma que é maís pesa-da e que vai, cada vez mais, sacrificando o 
rNPS, a que permite que o trabalhador aposentado volte ao serviço, pague a 
contribuição e receba a contribuição de volta com juros e correção mone
tária, quando definitivamente afastado do novo emprego. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• é contra isto'? 

O Sr. Bernardino Viana-- Isto é um "saco sem fundo", porque, se o Mi
nistério da Previdência Social colocasse esse dinheiro numa caderneta de pou
pança ou no RDB, ... 

O SR. ITAMAR FRANCO--. Pelo amor de Deus! 

O Sr. Bernardino Viana- ... ele tefia uma renda. Mas, não. Ele está gas
tando o dinheiro qUe eStá recebendo das contribuições dos funcionários apo
sentados que voltaram ao trabalho. E, cada vez mais, nós procuramos dimi
nuir o tempo p3ra a aposentadoria. Há até projeto, tramitando no Senado 
Federal, diminuindo o tempo de aposentad9ria do comerciá rio para 25 anos. 
Quer dizer, uma mqça começa a trabalhar, ali, na Bi-Ba-Bô com 14 ãnos, aos 
39 anos ela estará aposentada. 

Agora mesmo, sabe o que o Senhor Presidente da República está fazen-
do? 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex~ acha um absurdo que ela comece 
a trabalhar com 14 anos e se aposente com 39? 
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O Sr. Bernardino Viana - Agora mesmo, o PreSidente da República, 
sem a respectiva fonte de custeio, está mandando Para o Senado Federal pro· 
jeto de lei para dar toda assistência médica e hosPrt3lar ao estudante median
te o pagamento apenas de 6,5% sobre metade do salári~ mínimo: 

O sr:· Humberto Lucena - t o Governo. 

O Sr. Bernardino Viana - Mas, está mandando. Po_is bem. 

O SR. ITAMAR FRANCO -.Y. Ex• acha, também, um absurdo? 

O Sr. Bernardino Viana - O que mais desmantela a Previdência Social 
- permita·me concluir o aparte- são os empregadOs que trabalham na base 
de serviços prestados. Agora mesmo, foi dito em Fortaleza, num Congresso 
que está havendo lá que de_ lO anos para cã, estão admitindo e~pregado sem 
o registro na carteira profissional. Eteüabalhã. pOr serviço-prestado e não 
paga o INPS, principalmente, nOs grandes centros como Rio de Jane"iro, CU· 
ritiba, São Paulo, Belo Horizonte. 

O SR. ITAMAR FRANCO -_E Teresina também é um grande centro. 

O Sr. Bernardino Viana- Mas, lá, a incidência é menor, porque a terra é 
pequena. É menor que Juiz de Fo_ra. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, Teresina é um grande centro, V. 
Ex• não poderia esquecer. 

O Sr. Bernardino Viana - Eu agradeço a V._ Ex' 

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja, Sr. Presidente, as observações do 
Senador Bernardino Viana, um homem sincero: um hÚffieffi que eStUdou real· 
mente o problema da Previdência. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite--me V. Ex" um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO.- Com prazer. 

O Sr. Humberto Lucena - Só porque não posso me furtar aO desejo de 
contra-apartear o S~nador Bern~rdioo Viana, E.u acompanhei de perto o seu 
estudo_sobre projeto da Previdência SociaL S. Ex' era o Rel_a~or.-E, inclusive, 
S. Ex' concluiu, naquela oportunidade, contra o aumento das contribuições. 
O ponto de vista de S. Ex• é que deveria se criar de um adicional - S. Ex• 
apoiava a emenda do Deputado Chiarelli- sobre o faturamento das empre-
sas. O nObre Senador Bernardino Viana na ocasião, chegOu a entendimentos 
que depois, não foram mantidos. S. Ex• negou-se, Íl).clusive, a-corhpaYêcer-ã 
Comissão, deu várias entrevistãS protestando contra os ava'Oços e rec_uos do 
Governo a respeito do assunto e terminol!_se_ ~egando a dar o I?arecer oral em 
-pien"ário. . - -

Portanto nós devemos contar com o voto do Senador Bernardino Viana 
na rejeição do decreto-lei do Sr. Pre~idente d:a Re?úb1icà; poiS serque S. Ex• é 
absolutamente coen:_nte_com se'-!_ ponto de- ViSta. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Humberto Lucena, eu iael<ata
mente cumprimentar o Senador Bernardino Viaria, apenas alertava para o 
fato de que S. Ex• esqueceu de citar a capital do seu Estado. 

O Senador Bernardino Viana não pode concordar com esse Decreto-lei 
nº 1.910, porque esse Decreto não resolve o problema da Previdência Social. 
S. Ex.•, inclusive, fol contra o-aumento das alíquotas. S. Ex.• sabe, porque é 
um estudioso da matéria, que não vai resolver; ele vai penalizar trabalhado· 
res, aposentados e pensionistas. E é por isso _que nós estamos hoje, aqui da tri-
buna, pedindo a rev9gaçã9 de~s.e decreto.tei. -

Sr. Presidente, encerrando mostràinos que--as classes produtoras brasilei
ras, quando querem, conseguem pressionar o Governo. E conSeguem alterar 
inclüSive decretos· leis que elas julgam que não trazem benefícios às suas em· 
presas. 

Mas, o caso de trabalhadores, aposentados e pensionistas, Sr. Presiden
te, é mais difícil. A minha esperança é que o-GOVerno_do Presidente Figueire
do, antes do Congresso apreciar, sensível ao clamor popular reVogue o 
Decreto· lei nº 1.910. Eu não digo nem o Decreto-ler nº 1.911, que beneficiou 
os bancos privados brasileiros, mas sobretudo esse que penaliza trabalhado
res, aposentados e pensionistas. (Muito bem.' Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Cqncedo a palavra à nobre Se
nadora Eunice Michiles. 

A SR• EUNICE MICHILES (Para uma comunicação.)--' Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

A palmeira maiS característica da Amazônia é o Açaizeiró donde se ex
trai o famoso uvinho de açaí" que ~ largamente empregado pelas populações 
mais pobres como aJimento cotidiano que supre a-s- neCessidades de ferro e vi
taminas. 

A época da maturação dos frutos é festejada entre as tribos indígenas e o 
"vinho" preparado pelas moças solteiras que é usado com certo misticismo 
como verdadeira dâdiva dos céus. 

HojC,· ~0 êntai-tto, senhor PreSidente, Sellhor'es SenadoreS, 6-AçaiZC:irO 
vem sendo cotado em grande escala para a produção de palmito, cuja indús
tria responde por mais de 50% do consumo nacional e já representa significa-
tfva fatia de nossas exportações. _ _ 

Ocoi're Sr. Presidente e Si:s. Senadores que isso vem sendo feito à custa 
das árvores do açaí que estão sendo dizirinidãS ãos rililhares sem o devido re
plantio. 

Calcul_~·se que n?s Est_ados __ do Am~on~s e Pará exista uma populaçã-o 
de irês (3) bilhões de árvoreS de aÇa(e lioje Com uma coleta aproximada de 
-400 ffiilhões de pés por anO o que tepres'Cnta uma séria ameaça à sobrevivên
cia da estipe Olei"ácea; ou seja, do Açaizeiro, aprovada, pois como se sabe, o 
açaf nasce em táuceiras de 3 ou 4 curvas_ que aos três anos alcança a idade 
adulta, mas que estão sendo cortados na fase de crescimento atê porque ó pal
mitO é- preferido mais tenro. 

Diante da fúria Predatória na coleta, endereçamos um apelo ao IBDF, a 
fim de =que tome as necessárias providêncías para que a utilíssima palmeira 
não desapareça da Amazônia. 

Sugerimos que o Instituto BrasileirO de Defesa Florestal destine parte de 
seu pessoal para a preservação florésticã da Amazônia, num verdadeiro ser
yiço de proteção ec~!ógica, tanto rnais importante quando se trata, talvez, da 
última· flqfesta do muiido que mant~ni ·suas cara:cterí~ticas primitivas. 

Esperamos cíue este apelo seja i-eéebido pelo IBOF como_uma colabo
ração, e assim tome providências para a preservação do açaí em toda a AmaM 
zônia. (Muito bem! Palmas.) 

_ O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Martins Filho. - - -

O SR. MARTINS FILHO (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores·: 

Ê com profundo- pesar que, mais ufna vez, ocupo a tribuna do Senado 
Federal para denunciar episódioS constrangedores que ocorrem em meu Esta
do. Pesar porque é lamentável reiterar fatos desagradáveis e pequenos, quan
do meu Estado necessita de ações grandes, para romper as cadeias de adversi
dade que, de hâ muito, o estrangulam. Pesar, ainda, porque quisera meu Es
tado alcançasse no!oriedade por fatos positivos, condizentes com a boa índo
le de seu operoso povo e não pela incivilida-de daqueles que, infelizmente, re
presentam, de ofício, a comuna potiguar. 
--- A História não são, todavia, nossos sonhos. E impõe-Se~nos vivê-la, ain
da quando pesadelo. 

Umai-i:Zal, minha pequena cidade no oeste do Rio Grande do Norte, estâ 
sob o terror. Sua população, que sempre apoiou nossa luta, por crença. e con
fiança, sem ciua[quer interesse subalterno, vem ·sendo massacrada, até: fisica~ 
mente, na vã tentativa dos suseranetes potiguares de dobrã-la, subjugá-la, 
pelo. simples pecado de não se avassalar. 

Sexta-feira última foi demitido, em pleno exercício letivo, o diretor da 
Escola XI de Agost_o, sem qualquer motivo ou causa, senão o ânimo de perse
guir. A população não aceitou. Foi às ruas e, não fosse a brava atitude do di
r_etor demitido, dissuadindo os ânimos e Preservando o prédio escolar, este, 
por certo, teria sido destruído pelo povo, ordeiro, sim, mas no limite da pa
ciência, devido a tantas perseguições. 

O prefeito munlcipal, na defesa do patrimônio público, fechou o prédio, 
pertencente ao município, e oficiou ao Sr. Secretário da Educação e Cultura 
dá Estado, Solicitando fosse celebrado, às pressas, convênio não oneroso para 
que o Estado assumisse o prêdio e fossem restabelecidas as aulas, evitando·se 
prejuízos à comunidade estudantil. 

Sabem qual foi a reSposta do Senhor Secretário? Pela imprensa de hoje 
respondeu que mandará a polícia arrombar o próprio municipal, tomando-o 
.. manu militari", como se vivêssemos sem lei e sem honra. 

Apelo, da mais alta tribuna do legislativo, às autoridades do País para 
que tomem providências pàra pôr fim a essas tresloucadas aventuras e, quiçá 
pela lei, possamos viver civilizada mente a lei e o direito, pois o povo não tem 
dono e nem pode ser apropriado pela força.. 

Voltarei ao assunto. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senado
res. ( M uiúf bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -A Presidência convoda sessão 
conjunta a reaUzaT-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara 
dos Deputados, destinada à leitura das Mensagens n9s 51 e 52, de 1982-CN, 
referentes, respectivamente, aos Decretos-leis_n9s 1.920 e 1.921, de 1982. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã finda a Hora do Expedien-
te. 
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Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum. 
Nestas condições, a Presidência deixa de subm~_ter ao Plenário as ma

térias da pauta de hoje, uma vez que todas dependem de votação, devendo 
sua apreciação dar-se na próxima sessão. 

São os seguintes os itens c_uja apreciação é adiada: 
I 

Votação, em turno único~ do Projeto de Lei da Câmara iJ.9 I, de 1982 (n9 
5.495/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que autoriza a criação de_ Municipios no Tertitódo Federal de Roraima, e 
dâ outras providências, tendo · 

PARECERES, sob n•s 98 a 101, de 1982, das Comissões: 
- de Constituição e -Justiça, favorãve], com voto vencido do _Senador 

Dirceu Cardoso;- e 
- de AJunicípios, de Assuntos Regionais, e de Finanças, favoráveis. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 4, de 1981 (apre
sentado_ pela CorriíSSão de Economia como concLusã_Qde seu Parecer n9 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitu-ra 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 Just{Ça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

(Dependendo da votação do Requerimenton'75, de 1982, do Senador 
Dirceu Cardoso, solicitando o exame da Comissão de Finanças.) 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 '15, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa {MG) a elevar em CrS 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cin-qiieiita e seis mil, setecen
tos e vinte e cinCo cruzdrbs) o montante de sua dívida consolidada, terido 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

4 

Votação, em turno únTco-, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a 
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros -e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões: 
.....__ de Constituição e JustiÇa: peta constitucionalidade e juridicidade; e 
- de A1unidpios, favorável. 

5 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 18, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclu~ão d_g_ seu Parecer n9 66, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira (MG) a 
elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e·unúTiilhões, Cento e setenta e urii 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 JUstiçd, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munic{pios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 243, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Pareçer n? 1.382, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a eJevar 
em Cr$ 2.505.952.900,00- (dois bilhões, quinhentos e cinco milhões, novecen
tos e cinqüenta e dois mil e novecentos cruzeiros) o _montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 1.383, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n'i' 123, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia cámó conclli.$ãõ-aç seu parecer n9 784, 

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Florido (MG) a ele
var em Cr$ 21.171.150,00 {vinte e um milhões~ cento e setenta e um mil e cen
to e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 785 e 786, de 1981, das Comissões: 
- de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

8 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 130,de 1981 (apre

sentado pela Comissão de Economia como con_c;_lusão de seu Parecer n9 850, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dracena (SP) a elevar em 
Cr$ 15.457.279,03 (quinze milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mil, du
zentos e setenta e nove cruzeiros e três centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 851 e 852, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- de Municípios, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 141, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusào de seu Parecer n9 883, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Altinópolis {SP) a elevar em 
Cr$ 11.282.510,68 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e 
_dez cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolida~ 
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 884 e 885, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc, com 

voto vencido dos Senadores José Fragelli e Hugo Ramos; e 
- de Afunidpios, favorável; 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n\" 19_3,_ de 1981 (aprew 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.162, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caputira (MG) a elevar em 
Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cin
qUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.163 e 1.164, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e · 
- de Munidpios, favoráVeL 

II 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979, 
de autoria 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, pefã- CúlstiitiCiOi1:ilidade e juridicidade; 

- de Legislação Social, favorável; 
- de Saúde, favorável; e 
~de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José Fragelli. 

12 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1~81, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

13 

Votação, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 
1981, de autoria do Senador- Luiz Viana, que declara- o -Mai-echal-do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JuStiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da ComiSsão de 

Constituição e JustiÇa. 
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14 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 352, de 

1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação- de ali-
mentos, tendo -

PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 

mêrito, favorável. 

15 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado o'i' 255, de 
1980, de atftCftia do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à 
Lei n• 5.480, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• sa
lário devido aos trabalhadores avulso~ tendo 

PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissoes: 
- de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidaqe; 
- de Legislação Social. favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

16 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado _n9 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, ql!.e altera dispositivo da Lei 
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo-

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s !.130 a 1.133, de 1981, das Co-
missõeS: 

- de Constituição e Justiça,· 
- de Legislação Social; 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

17 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 40,_ de 1981 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5. 700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e ju_ridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, de autoria do Se
nador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituiçãõ-e Justiça.) 

18 

DiscuSsão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria 
contábi1, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Soda/. favorável; 
- de Serviço Público Civil, contrário; e 
-de Economia, favorável, com as Emendas de nlls 1 e 2-C~, que apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento nll 35/82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para ·reexame da Comissão de 
Serviço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Voltamos à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre _SeqaQor Humberto Lucena, que falará 

como Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder, pronuncia o seguinte dis-
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: -

Há poucos dias ocupei Csta tribuna como Líder do PMDB, não só para 
manifestar a minha estranheza mas também lavrar o meu mais veemente pro
testo contra a perseguição que se movia no seio do Governo, notadamente no 
Ministério da Justiça, ao jovem presidente da União Nacional dos Estudan
tes, a UNE, Javier Alfaya. Começou-se por indeferir um pedido de naturali
zação de um jovem, que desde os 7 anos vive no Brasil, que dedicou toda a 
sua vida ao nosso País. Estudante primário no Brasil, estudante secundádo 
no Brasil, estudante universitário no Brasil, Javier Alfaya-, pela sua inteligên
cia, pelo seu talento, pela sua cultura logo alcançou a condição de líder no 
meio estudantil, o que o fez presidente da União Nacional dos Estudantes, 
que ê, quer queiram ou não, o órgão mâximo represeritatfvo dos universi-

tãrios brasileiros, aind3. que não reconhecido legalmente; de fato ninguém po
de, Sr, Presidente, Srs. Senad_ores, negar que a UNE aí esteja em pleno pro
cesso de reorganização. Jã houVe até cOmiss6eS suas recebidas por autorida
des governamentais. Portanto, não se compreende que, a esta altura, em ple
no_processo de abertura política, quando o Senhor Presidente da República 
terit um compromisso córh a· Nação, de restaurar a plenitude democrâtica no 
Brasil, que se promova semelhante processo de perseguição contra aquele que 
no momento é o símbolo maior dos universitários brasileiros, o presidente da 
União Nacional dos Estudantes. 

E agora, num coroamento desse processo de perseguição, o que se pre
úmde, e jã a _irripr~nsa de hoje n-oticia_la!gam~nte, ê a sua expulsão do terri
tório brasileiro. 

je: 
Leio textualmente a notícia publicada em O Globo, na sua edição de ho-

"PROCESSO PARA EXPULSÃO DO PRESIDENTE DA 
UNE FICA PRONTO EM 30 DIAS 

SALVADOR (0 GLOBO)- A delegada da Polícia Marítima 
e de Fronteiras da Superintendência Regional da Policia Federal, 
Lia-Margarida, pretende concluir ri-os próximos dias o inquêrito de 
expulsão do presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE)~ 
o espanhol Javier RodrigUes Alfaya, de 25 anos. 

O advogado Rui Paterson, defensor de Javier Alfaya, só após 
conversar com Alfaya - que está em São Paulo - decidirá quais 
riledidas jUdiciais ãdotará contra o processo de expulsão e a negati
va do Minístério da Justiça ao ·pedido de naturalização, feito pelo 
presidente da UNE. 

Em Brasília 
O MiniStro da Justiça, Abi-Ackel, esclareceu que a portaria, 

ordenando a abertura do inquérito estâ assinada desde terça-feira e 
se baseia nos artigos 107 do Estatuto dos Estrangeiros, e 65 da regu
lamentação da Lei. 

Pelo artigo 107, .. o estrangeiro não pode exercer atiVidade de 
natureza polítíca, nem se irriiscuir, direta ou indiretamente, nos ne
gócios públicos do Brasil". De acordo com o artigo 65. "'é passível 
de ~xpulsão o estrangeiro que de qualquer forma atentar contra a 
.segurança nacional, ordem política ou social, a tranqüilidade ou 
moralidade públicas e à economia popular ou cujo procedimento o 
torne nocivo às conveniências e aos interesses ·nacionais". 

Em São Paulo, o presidente da UNE, Francisco Javier Alfaya, 
disse que a abertura de inqué-rito para expulsá-lo do País unão é um 
ato isolado". 

- O inquêrito faz parte de uma campanha desencadeada des
de j8.neffõ; coni o objetivo de dificultar a luta estudantil, afirmou. 

Segundo Javier, o Ministro da Justiça pediu seu enquadramen
to na Lei dos Estrangeiros levando em conta sua presença nas mani
festações do dia 19 de maio, em São Paulo e no Rio, onde, como re
presentante da UNE, ele reivindicou maior liberdade de expressão e 
organização.'' 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, justamente para contornar essas exi
gências da Lei dos Estrangeiros, foi que o jovem Javier Alfaya, presidente da 
União Nacional dos Estudantes, requereu e não obteve a sua naturalização 
junto ·a·o Ministério da Justiça. Ele queria ser o que de fato é, brasileiro. Por
Que quem mora no Brasil desde-Os 7 anos, dedica toda sua vida ao Brasil, às 
suas coisas e ao,s,-~_e:~s fatos, não_ podia, Sr. Pr~idente, deixar de ter a sua na
turalização concedida pelo MinistériO da JustíÇa, 

O que acho mais grave, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que esses fatos 
tendem a tumultuar a vida nacional, porque estamos vendo que a classe es
tundantil, de um modo geral, estâ tranqüila. Não há, no momento, nenhuma 
movimentação maior, pelo menos a nível público de concentrações, de pas
seatas. 

Evidentemente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o Governo toma uma 
atitude como essa de verdadeira, provocação, ~entando expulsar o presidente 
da União Nacional dos Estudantes do País, o que se pode esperar? Ê a radica~ 
lização da parte dos estudantes. E é o quejâ começa a acontecer. Osjoi"nãis-
de hoje mesmo dão_ notícia de várias reuniões, nos diversos Estados brasilei- _ 
ros, promovidas pelos estudantes para protestar contra o processo de expul
são do presidente da UNE e bem assim programarem greves e movimentos de 
rua contra esse ato do Governo-Federal. A tanto procede a minha argumen
tação, que tenho em mãos e passo a ler, para que conste dos Anais, como nã-o 

• 
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poderia deixar de fazê-lo, como Líder do PMDB, no Senado, a nota que o se
to-r jovem do PMDB, a nível nacional, publicou: -

"NOTA DO SETOR JOVEM DO PMDB 
EM SOLIDARIEDADE À UNIÃO NACIONAL DOS-ES

TUDANTES 

A Executi'la Nacional do Setor- JoVem do PMDB, reunida em 
Brasília nos dias 13 e 14 de maio, torna público o seguinte: 

A Ditadura Militar que assaltou o poder em 1964 e pretende 
nele se perpetuar, dá os primeiros passos no sentido _de expulsar de 
nosso País o presidente da União Nacional de Estudantes- UNE, 
Javier Alfaya. 

Para tal, vale-se o regime de sua arbitrária Lei de EstrangeirOs, 
visto que Javier Alfaya é ainda cidadão espanhol, embora residindo 
no Brasil há 18 anos. 

Na verdade, o objetivo da Ditadura Militar não é apenas punir 
o presidente da UNE, legítirTui representante dos L500J)(l0 jOvens 
univerSlfãrlo:r brasileiros, mas sim calar a voz da gloriosa entidade 
em sua luta contra o arbítrio, pela democracia e pelo ensino público 
e gratuito para todos os cidadãos brasileiros. 

Nós, os jovens oposicforiistas ofgilriizados sob a bandeira de 
luta do Partido do Movimento Democrâticõ Brasileiro, unimos nos
sas vozes à condenação veemente deste ato de força e arbítrio contra 
o presidente da União Nacional dos Estudantes; colocando-nos ao 
lado de todos aqueles que exigem: 

-FIM DA PERSEGUIÇÃO DA DITADURA MILITAR A 
JAVIER ALFAYA. 

-CONCESSÃO IMEDIATA DA CIDADANIA BRASI
LEIRA AO PRESIDENTE DA UNIÃO NACIONAL DOS ES
TUDANTES. 

- RECONHECIMENTO DA UNE COMO L-EGITIMA 
REPRESENTANTE DA JUVENTUDE UNIVERSITÁRIA 
BRASILEIRA. 

Por fiin, o Setor Jovem do PMDB considera a tentativa de ex
pulsão de Javier Alfaya como um crime contra a_juventudç br_é!_~pei
ra perpetrado por esta Ditadura Militar, inimiga jurad_a do~ jovens, 
que a cada dia mais se organizam para derrotá-la e conquistar a De
mocracia para os brasileiros. 

Brasília, DF, 14 de maio dC 1982.- Executiva Nacional do Se
tor Jovem do PMDB." 

Fica, portanto, aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a renoVaÇão do_nos
so indignado protesto contra a torpe perseguição a Javier Alfaya, Presidente 
da União Nacional dos Estudantes. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Bernardino Viana: 

O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À_ REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTEWássos Pôfto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARtA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) ~ Sr, Presidente e Srs. Senad_oies: -

Era do meu interesse fazer um pronunciamentO hoje a reSpeíto de quatro 
artigos escritos por um norte-rio-grandense, em junho , jufho e agostO de 
1930. 

Nesses quatro artigos, Garibaldi Dan tas trata do problema do álcool
motor e o que ele representa para a economia brasileira. 

Ora, S-r. Presidente e Srs. Senadores, são artigoS que rémot.irn a Julho de 
1930, conseqüentemente com.52-anos· que foram escritos, nos quais aquele 
ilustre norte-rio-grandense, hoje faLecido, tratava exclusivamente do que re
presentava o álcoo_l_ na economia brasileira. 

Da maneira como Garibaldi O antas se expressilva,jã àquela época, com 
a pronfundidade que representa o artigo e coin as perspectivas qUe Se abrfarn 
para o futuro da economia nacional, recebi esses artigos, de presente~ da Co
missão -de Financiamento da Produção, onde se encontra o arquivo daquele 
grande brasileiro. Há alguns dias que venho lendo esses artigos, e quanto 
mais os leio, mais rnC Convenço de ciue, na realidade, o álcool é a grarlde sal
vação nacional, tendo eri1 VíStã-Sei-iiina energia que se renOva e que iiós brasi
leiros temos, -realmente, Condições e perspectivas inc-omensuráVeis rio deSen-
volvimento dessa energia. - - --

~--Mas, infelizmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dado ao pequeno nú
inero ae parlamentares presentéS -ao PknáríO~ e ser o àsSUnto de alta respon
sabilidade, eu me aguardo para outra ocasião para ler esses artigos, um po~ 
um, e ter oportunidade de debater com meus nobre pares, o que representam 
as ·perspectivas do álcool para- o futuro nacional. 

Apenas desejo, Sr: Presidente, S-rs. Semldores, que sejam registrados es
sés qUarto artigos nos·Anais- do s-ena-dO; jjafã -que-os Pósteros possam ter ore
sultado desses artigos escritàS hà mais de--5-0 anos e o que eles representam 
pilta ·a eédnomia do· ri" oSso País. 

Era o que tinha a diZer, Si. Pi:'esidCnte. (Muito bem! Paln-zas.) 

DOCUMEJ\'TOSX QUE SE REFERE O SR. SENADOR 
AGENOR MARIA EM SEU DISCURSO: 

ÂLCOOL VS. GASOLINA 

Gai-ibaldi Dantas 
A imprensa pernambucana divulgou há dias a curiosã informação, que 

os telegramas se apressaram em nos transmitir, ã.tinimte" aõ rápido crescer do 
consumo de álcool-motor, naquela parte do território nacional. De pouco 
mais de um milhão de litros - a médía de anos anteriores - o consumo de 
álcool combustível passou, no ·ano vigente, a vãriõS milhões. 

À prirneirà vista, o que representam alguns milhões de álcool-motor, em 
face das centenas de ni.ilhões de Títros de gasollna; que importamos c queima
mos anualmente? Absolutamente nada, ou se quiserem, uma verdadeira ni
nharia. 

A questão assume, porém, outro aspecto, bem diverso e bem mais sério, 
se considerarmos, como se deve, que esses poucos milhões de álcool-motor 
consumidos são realmente o começo de uma nova _era em matéria de com
bustfveis nacionàiS-. M-aterialmente, podem valer pouca coisa. Moralmente, já 
represCritam a vitória de uma iniciativa nacioniil, útil, ein todos os aSpectos à 
nossa economia e, por isso, digna de ser amparada não só pelos poderes 
públicos da União, mas sobretudo pela simpatia unânime do povo brasileiro. 

O Brasil é sob muitos aspectos um pafs que pode quase bastar-se, menos 
no suprimento de combustíveis. Por maiores e mais enüisiásticos que tenham 
sido os esforços em torno da questão do carvão e do petróleo, o fato, que as 
estatísticas revelam, é que ou não os ternos ainda nem os teremos tão cedo, ou 
o pciuCo que temoS, niaf dá para o ConSumo local dãS Zonas onde se localizam 
as fontes de sup-rimento~ · · · 

Nós somos um país sem fontes de energia, a não ser a das quedas d'água. 
Na irriíriêTicia de-Uma alte.ração qualquer dos transpoftes mundiais, teríamos 
de paralisar centenas de motores a explosão, por falta de gasolina e querose
ne. O álcool veio, porém, resolver o problema, pelo menos em princípio. 

Se é verdade que não podemos, por enquanto,- ainda que transformas
semos as nossas safras de açúcar em álcool,- suprir as necessídades gerais de 
combustível, o fato que hoje ninguém nega é que poderemos, numa séria 
emergência, encontrar produtos adequados às necessidades dos nossos moto~ 
res. O álcool veio acabar com o espectro de uma paralisação completa de 
muitas de nossas mais importantes atividades. 

Mas, não devemos ficar apenas por ali. Há pouco tempo, publicamos 
urna entrevista com conhecido_~Jsineiro paulista, em que ficou bem clara a 
po5síbilidade de produzirmos, de um momento para outro, não uns poucos 
Ifiílhões de litros de álcool-motor, mas uma centena d~ milhões. A afirmação 
do nosSo entrevistado não era nenhuma ra-nta"sia, mas a palavra criterioSa de 
um homem c.om trinta e três arios de exPeriência em questões açucareiras. De
certo, não seria São Paulo sozinho que produziria esse quase milagre, mas os 
Estados açucaieiros, re-unidos sob uma frente única, com a ã.plicação de vinte 
por cento de suas safras a essa finalidade. Resolver-se-iam dois problemas ao 
mesmo tempo: o da super-produção do açúcar e o dos combustíveis. 

A idéia do conhecido industrial paulista vai encontrando eco por toda a 
parte, sinal de que os tempos estão amadurecidos para a sua execução. On
tem, os telegramas de Recife afirmavam a simpatia com que foi ali acolhida a 
sugestão do Sr, Pedro Vorganti, isto é, a neCesSidade de uma particípã.ção ge
ral de lodos os produtores de açúcar, no sentido de se eliminarem vinte por 
cento das futuras safras em benefício da fabricação do álcool-motor. 

É pena que não se possa d6sde logo fazer disso urna re3lidade. Todos oS 
produtos baixam de preços, menos a -gasolina. Há alguns meses, 
encareceram-na, alegando-se a baixa do cárilbio. O câmbio melhorou e a g_a
solirúl permàneáu em alú, devido tambéril à falta de fiscalizãçào de nossa 
Prefeitura. O que se dá aqUi, repete-se em toda parte. Estamos inteiramente à 
mercê do mais poderoso trust" do mundo, cujoS magnatas, para tirafem 
rriãlores lucrOS; cOllseguifam reduzir as ativídades petrolíferas de suas indús
trias e estão solertes, nós iú)Võs campos inexplorados, comprando a peso de 
óuto -o não funciOnamento de sua-s minas. Queimar gasolina, aos preços de 
hoje, e a outros maiores que podem vir, é quase uma imposSibilidade. Os 
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transportes encarecem, pelo aumento do custo dos _combustíveis, justamente 
numa época em que deveriam baratear. 

É possível que não resolvamos o problema, de um ano para outro, mas 
só o fato de que poderemos mostrar, aos arg_entãrios estrangeiros, a possibili
dade de uma emancipação relativa, só isto impedirá que se apertem; ão nosso 
redor os tentáculos do polvo absorvente, coin_ ~a _g_a~ância, que todos co~ 
nhecemos. Aliás, jã se fala mesmo que os grandes interesses petrolíffrros ten
tarão para breve no Brasil, uma baixa de gasolina, afim de deS"animar ós -pro
dutores de álcool. Isto é sinal positivo de que hã tanta possibilidade de con
corrermos com eles que já começam o seu clássico jogo de guerra de preços, 
que é o processo típíco de concorrência idelizado pelos trusts. 

Se o álcool-motor não fosse uma ameaça, deixã..:io-lãiri- entregue à sua 
própria sorte, que seria fatalmente o fracasso completo. Ma~ o álcool-motor -é 
uma ameaça séria. Daí a guerra que já lhe movem, gueria que se tornará com
pletamente inútil e infrutíféi"ã qu~rndo o nível industrial contar, como deve, 
com a simpatia e a defesa de todos os bons br.asileiros. 22-7-1930. 

A COOPERATIVA DE ÁLCOOL-MOTOR 

Garibaldi Dantas 

A recente ligação do Rio de Janeiro a São Paulo da_Central, acionado 
com um motor a álcool, foi apenas um episódio das campanhas rriaís- sérias 
que levantamos, entre nós, em prol do aproveitamento de nossas grandes rea
lidades económicas. 

A história das tentativas do emprego do álcool como substituto da gaso
lina, não dei;;<.a de ter o seu interesse; não que se ache enfeitada de lances dra
máticos, como esses que algumas vezes surgem, na vida e na evolução das no
vas forças econômic"as mas, sim pelo fato de servir para demonstrar duas coí
sas dignas de atenção. Em primeiro lugar, a força do hábito da inércia ou 
mesmo da preguiça intelectual e mOral: os homens não largam velhos hábitos, 
com facilidade porque novas formas de trabalhos, <,te pensamento ou de vida 
implicam novas adaptações, sempre custosas por eterna e onipresente tendên
cia de cada um a ficar onde está. Em segundo lugar, a descrença nacional que 
é um rn al crônico, em tudo que é iniciativa nossa, feita pOi' nossa gente e com 
as nossas coisas. __ - -- _ 

Foram esses dois inimigos -que o Dr. Sam\I_el_ Hardmann, quando Secre
tário da Agricultura de Pernambuco, teve de enfrentar aO esbOçar, ante os 
seus conterrâneos, o largo e patriótico plano do aproveitamento do álcoo~ 
corno Sl,lbstituto_da gasolina. Ninguém acreditava-em sua realização. Os pró
prios senhores de engenho, os proprietários das-grandes usinas de açúcar para 
os quais o álcool erat e continua a ser, a salvação de suas lavouras e a sua 
maior garantia econ-õmica~ descriam tanta possibilidade do seu emprego em 
substituição à gasolina que nem se dariam ao trabalho de estudar e cooperar 
no plano que lhe apresentavam, não tivesse ele provindo de uni homem cuja 
vida era um apostolado em prol dos problemas agrícolas, e cuja posição lhe 
dava a autoridaqe d~ propor o que era a sua verdadeira obsecação d.e anos de 
estudos, observações e experiências. __ 

Graças às atividades do Senhor Samuel_Hardmann, as suas- relações 
amistosas com todos os bons elementos da indústria açucareira de Pernambu
co, e graças ainda à sua profunda e convincente fê rio problema do álcOol
motor, conseguiu-se, pela primeira vez no Brasil, interessar um núcleo de pro
dutores de açúcar que, à sua custa, fundaram a primeira cooperativa de 
álcool-motor deste continente, estabelecendo, desde logo, com as somas entre 
eles arrecadadas, o necessário para o seu funcionamento inicial. 

Assim podemos provar, com fatos, pelo menos num Estado do Brasil, a 
inteira possibilidade do emprego do álcool. Lavradores de cav.a, que empre
gavam gasolina em seus caminhões e tratares e que, apesar de conhecerem as 
vantagens do álcool, se mostravam tão reCeíosõs dele que nem se davam ao 
trabalho de experimentá-lo em seus motores, começavam a perceber que esses 
receios eram infundados. O álcool foi entrando modestamente nos caminhões 
mais velhos, a título de precaução contrª os discutíveis estragos ciue c seu uso 
poderia trazer às peças internas dos motores a ~xplosão, os carros usados, 
passaram-no a outros de qualquer espécie, e hoje, sem afirmarmos a universa
lidade do seu uso, _por tod() o Estado já se nota uma atmosfera tão_ propícia à 
sua aceitação integfal que não será de estranhar que dentro de alguns anos 
possamos ver que em Pernambuco não se queima senão a gasolína estreita
mente indispensável a certos misteres. 

A luta foi renhida, e não está terminada. Ao D·r. Samuel Hardma"nn o 
Brasil deve o irnpulsionamento de uma campanha que é sobretudo naçional, 
em seus aspectos m_ais vitais. A campanha ainda está no meio dO caminho, 
mas os lutadores são fortes. De Pernambuco a idéia desceu até São Paulo. Os 
jornais j~ falam do interesse que o seu uso provocou entre os nossos produto
res de açúcar. Aqui já comentamos conferências e opiniões de gente nossa -
sobre este assunto. 

Resta.-ctue~~dO i; to.- t~-dOs-Css~-esfor-ÇOs ãíSperSós, Se-cõrigteguem agOra, 
sob uma frente úriica, a fim de consegui mi. os junto às nossas. autoridades fe
derais, o eslímU.lo que a idéia merece e os· fatores que se devem dispensar a tão 
benemérita campanha. 20-6..-1930. 

O ÁLCOOL-MOTOR 

Garibaldi Dantas 

Dentre os grandes problemas nacionais, de maior relevância econômica, 
nã-o-existe urii-s6 que se possa equiparar em importâli.cia ao dos combustíveis. 
De fato, a sangria sofrida pelo País anualmente em ouro que nos foge contra 
a aquisição de combustíveis de toda espécie, vai-se acelerando de tal modo, 
com o nosSo desenvolvimento natural, que não será de espantar estarmos dis
pendendo, dentro de pouco tempo, somãs verdadeiramente fabulosas. Agora 
mesmo, quase 20 por cento de nossas compras no estrangeiro se destinam à 
aquisição de combustíveis. 

O catvãc) o querosene; a gasolina, os óleos minerais, crescem em volume 
e valor, à medida que aumentam as nossas necessidades industriais e que· o 
país acrescesse ao seu património civilizado regiões cada vez maiores. A mar
cha inevitável da civilização do litoral para o interior vai desdobrando por 
toda a parte o paralelismo dos trilhos ferroviários e distendendo, num esforço 
digffó de registro, a enorme fita de nosso sistema rodoviârio: Ora, aÓÍ.bas as 
coisas significam acim-a de tudo, a dependência cada vez mais estreita e maiõr" 
do verdadeiro impulsionador que é o combustível. Em carvão, queimamos 
por ano, quantidades que jã são impressionantes. E em_gasolina, hã pouco 
·m·alS de vinte anos consumimos cerca de 40 milhões de litros contra os 600 mi..
lhões de hoje. Com mais de 200.000 automóveis e caminhões em pleno funcio
namento: com a aviação a intenSificar-se dia-a-dia e com a mecanização ine
vitável da agricultura, exigind-o_O-preparo das terras pelos tratores,- o gasto 
anual de gasolina é de assustar aos que se interessam pelos nossos problemas 
econôrnicos. 

A--questão dos combustíveis é urgeiüe, em qUalquer de suas fases, tanto 
no carvão _quanto no petróleo. Não resta dúvida, porém, que para a gasolina 
é muito mais séria do que para o carvão. E a razão é simples. O carvão tem 
substHuto: a lenha. lnfedoies ou não, como poder calorífico, as reservas ve
getais que ainda ternos em quantidades formidáveis rePresentarão, numa 
emergência difíc_il, uma saída fácil. Mesmo agora, com as entradas livres de 
carvão, não SãO Poucas ·as nosSas _grandes ferrovias que fazem da lenha o seu 
quase único combustível. 

No caso dos motores a explosão, o problema se complica e agrava. Os 
nossos automóveis, os caminhões e tratares nunca puderam dispensar a gaso
lina, porque não tínhamos, até pouco tempo atráz, nada a que a substituísse. 
Dafmuít<:i mais Urgente, do que o problema do carvão, o problema da gasoli-
nã. 

Entretanto, todos já sabem, que se a questão não se acha ainda pratica
mente resolvida, teoricamente jã o está. O álcool-motor tal como se encontra 
atualmente a venda, tecnicamente resolveu o prOblema urgentíssimo· eiri que 
nos encontrávamos, isto é, já pode entrar em linhas, como o substituto ime..
diato, e quiçá inevitável, dos produtos do petróleo. Entre nós, pelo fato de 
sermos o terceiro ou quarto produtor de açúcar do mundo, temos, no álcool de 
cana ou de qualquer outro vegetal, uma reserva quase ilimitada de combustí
veis. 

Resolvida a questão do suprimento, que é a primordial para o problema 
encerrado debaixo do ponto de vista nacional, restava saber quais as vanta
gens técniCas qne o novo combustível poderia trazer. Para isso, não andamos 
mais as apalpadelas. Há quase vinte anos que se experimenta o álcool nos 
motOres comuns de automóveis, tratores e caminhões com resultados apre
ciáve-is. Sem modificações de espécie alguma nos seus motores, e sem trata
mento especial ao álcool, não ser a sua desnaturação, pode-se já afirmar que 
debaixo do ponto de vista técniCo O álcool, como combustível, é-urna questão 
resolvida. Isto quanto ao nosso meio, onde os problemas econômicos andam 
sempre lentamente porque em outroS países, nas colônias francesas, por 
exemplo, o álcool-motor jã é fato acdto e comum. 

A recente visita do Sr. José Maria Bello, presidente eleito de Pernambu
co, do Dr. Samuel Hardmann, ex-Secretário de agricultura daquele estado, e 
de alguns representantes federais, em um carro da Central, acionado por um 
motor a álcool, foi a demonstração mais positiva que já tivemOs, noS últimos 
tempos, sobre a perfeita utilização desse combustível. Essa experiência, cujos 
resultados ainda.come_p.taremos, foi um acontecimento histórico, na vida eco
nômica -do país, pois pela primeira-vez, pelOS trilhos da Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil, às duas capitais mais Importantes do Brasil foram unidas por uma 
composição-puxada a álcool nacional. 

Esse acontecimento não foi urn fato isolado e esporádico, mas a conse~ 
qüência de uma campanha energética e contínua,_que, partida de Pernambu-
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co-;- hoje se irradia por todo o país. A sua história ê uma das d_ocumentações 
mais impressionantes da força de hábito, da descrença generalizada nas ini
ciativas nacionais e de esterelizante desinteres_se pelos nossos grandes proble
mas. 

Voltaremos ao assunto oportunamente. D8/6/30) 

OS COMBUSTIVEIS E O BRASIL 

Garibaldi Dantas 

A civilização brasileira, sobretudo, no último decênio, é a história -do 
consumo de combustíveis. A curva de nosso progresso segue a curva das ím
portações petrolíferas, o que equivale a dizer, a curva do consumo nacional 
de combustíveis. Dia-a-dia, os fatos coinprov-arit essa grande verdade. Ano 
após ano, à medida que as nossas estradas varam a ourela litorana paÍ'a al
cançar o vasto e rico hinterland brasileiro; à medida que as nossas cidades 
crescem, em indústrias, em vida ativa, em impõrtância eCOnômica;-a medida 
que aumentamos, em número e em melhores índices de potencialidades, cres
cem a procura e o consumo de combustíveis. Daí por que as quotas de gasoli
na, óleos e querosene são das mais pesadas nas importações brasileiras. 

Até um certo ponto, ou debaixo de um determinado aspecto não há se
não motivos para satisfação nessa fato. As importaÇões de combustíveis s_ão 
índices de vitalidade econômica, de riqueza e de progresso real. Mas, não dei
xam de ser fortes sangrias à econõ"miá dó- país- e· môtfv·o de Séfíaff apleensões 
ao seu futuro, sobretudo quando não__aparecem, nem se sabe de meios capa
zes de a substituírem, nas eventualidades, sempre possíveis, de acontecimen
tos_ perturbadores das relações comerciais. 

Como programa de segurança nacional, como fato r ~e estabilização ecO
nômica do país, como elemento de consciênçia nacioilal, a campanha em prol 
dos combustíveis brasileiros apresenta uma importância que fiem precisa ser 
destacada, tal a sua clareza meridiana. Para se ter, porém, uma idéia mais 
precisa da dependência em quejã nos encontramos, sob esse aspecto e para se 
compreender a formidãvel evolução brasileira, bastam os inúnleros referentes 
às importações ·de gasolina. 

Segundo os dados oficiais da EstatíStica Comercial do Ministério da Fa
zenda, em 1919, o Brasil importava 25.855.-ooo quilos desse produto, no valor 
de 15.806 contos. Cresceram as imporfãi:;ões nos anos subseqUentes até atingi
rem a 61.176.000 quilos, em 1923, na importância de 55.579 contos. Dossa 
data em diante, porém, romperam-se todas as previsões. O pfógresso brasilei
ro atingiu a uma expansão nunca vista. Deste modo, em 1927, importávamos 
201.242.000 quilos, no valor de 110.723 contos. No ano seguinte passamos 
p8.ra 254.344.000, valendo 117.464 contos. Em 1929, finalmente, entravam no 
país 293.625.000 quilos, cujo valor oficial foi computado em 147.129 contos, 

Como cada quilo de gasolina deve conter, em média, um litro e trezentas 
gramas, ternos que no ano passado entraram no país nada menos de 
380.000.000 de HtfOS. Hã quem afirme, com boas bases, que essas quantida
des são bem maiores, porque a cubagem oficial, ou declarada, é seguramente 
inferior, à real. Assim, para muitos, não é exagerado o cálculo de 500 milhões 
de litros de gasolina, importados anualmente no país. 

Incluindo o querosene, também usado, como combustível, temos mais 
II7.256.000 quilos, no valor de 58.022 contos, no ano passado. Somando·se 
os dois, chegamos à c.onclusão de que o Brasil importa nada menos de 600 mi
lhões de litros anualmente, no valor oficial de 240.000 contos~ aproximados. 

Se, por enquanto, esses númerOs ainda não impi'essiOharli; Imaginemos-o 
que não serã daqui há um decén1ó. -Comparando, o que jã se foi --1919-1929 
- vemos _que nesse período o Brasil decuplicou o seu consumo de gasolina, 
passando de 26 milhões de quilos para 293, cujo valOr-subiu de 15.-805 contos 
para 147.129. Aplicando-se o mesmo raciocínío~ que bem pode ser uma reali
dade, teríamos, para daqui a dez anos, isto é, em 1939, núiTieioS-qU.e faiíãin 
impressionar O mais leigO em problemas econômicos. 

Deste modo, tudo quanto se fizer, dentro do prazo, para a solução do 
problema dos combustíveis nacionais, é obra que merece ser amparada, não 
tanto por meio de favores oficiais, o que seria colocar" a~ indústrias nascidas à 
sua sombra em base de favoritismos antipâticOs" e contrapró'ducentes, mas 
sobretudo pela preferência; pelo apoio inoral do grande público que é sem
pre, em assuntos dessa natureza, o arbítrio final e o fato r decisivo da vitóiiã: -
(19·8-30) - -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, só uma breve refc~réncia: 

Hoje, afastam-se do poder I O governadores, para pleitear postos, sejam 
na Câmara, sejam- no- Senado Federal. 

É um fato dign-o de registro numa Casa política, porque dura~te muitos 
anos os governadores indiretos foram impedidos de ingressar, através de piei-

tos eleitorais, ria-s casas legiSlatiVãs. Lembro-me apenas que os Senhores Josê 
Sarney e Lourival Baptista quebraram essa d_eterm_inação. 

De modo que, quando dez governadores se afastam para pleitear cargos 
legislativos, não posso deixar de referir, como cronista político, o aconteci
mento, para que nos Anais fique registrado que alguma coisa mudou. Já os 
que estão no Poder Executivo acreditam no r~ultado das urnas ou, ao me
nos, ·se decidem a buscar nas urnas um mandato que o povo vai ou não lhes 
conferir. Eles, que não foram_ eleitos pelo voto direto, agora vão enfrentar 
agruras e as surpresas do voto _direto. 

É um acontecimento que, em uma Casa política, deve ser registrado e é o 
que faço neste instante, na singeleza destas palavras, mas tendo em conta o 
que isso representa para o desenvolvimento do quadro político e democrático 
do País. 

Um outro assunto também me traz à tribuna, Sr. Presidente. 
O problema ferroviârio __ brasile_iro. CQntinua qomo JJ.m desafio_. no que 

tange à melhoria da nossa infra-~trutura viária~ quanto à necessidade da eco
nomia de combustíveis e à modernização das ferrovias, muitas delas quase 
abandonadas, por incúria- administrativa. 

É a caso do Ramal Ferroviário de Cantagalo, no Estado do Rio de Ja~ 
neifo, destinadO ao escoamento da produção de três fábricas de cimento de 
Euclidelândia, totalizando 5.500 toneladas/dia. Trata-se do maior produtor 
do Estado e ·39 do País, superado apenaS por Votorantim, em São Paulo e Pe
dro Leopoldo, em Minas Gerais. 

Em 1.975 a Hidroservice elaQorou um projeto para ligar Euclidelândia a 
Melo Barreto, nas proximidades_ de Além-Paraíba, qu~ o _!Vfinistério dos 
Transp-ortes, na gestão do Sr. Eliseu Resende, consideroU inviável, em vista 
do seu elevado custo~ Para a sua implantação seriam necessãrias duas pontes, 
triilta e dois viadutos e df.zessete túneis. 

O Ministro admitia o estudo de novas al.ternativas de atendimento não 
só ferroviário mas rodo:ferroViârio, Daí porque a ENGEFER exilmína um 
novo traçado, bem menos dispendioso que o do citado projeto. 

- Trata-s~ de uma linha pdõ norte dã. Região, Pútíndo de Bom Vale, onde 
fica a Fábrica Alvorada, passando pela Fazenda Saudade, Euclidelándia, Boa 
Sorte e Areías, com uma variante, partindo daí, até próximo ao Rio Paraíba 
do Sul, no rurrlo de Alfrri-Paraíba-. 

Esse traçado atende melhor aos grupos cimenteiras, desde que os trilhos 
marchirÚ1m paralelos aos depósitos de calcário da Serra da Água Quente, 
onde a Votorantim, a -Cimento Tu pi, a trajá,- a Matarazzo e o Complexo Pa
raíso Barroso possuem extensas jazidas. Orçada em cento e oitenta milhões 
de dólares, aproximadamente 27 bilhões de cruzeiros, essa implantação, 
sobre a mesma informa, em 7 dejane"ifó de 1982, o Dr. Waldo_Sette de Albu
querque, então Chefe de Gabinete da RFFSA: 

""No desenvolvimento das atividad_es, já foram realizadas ins
pecções à Região, coletados os projetes e estudos sobre o assunto, 
adquiridas e consultadas aerofotogrametrias existentes e estão-se 
iniciando serviços topogrãficos preliminareS, ao longo de diretrizes 
de possíveis traçados alternativos." 

Como se admite o at~ndimento rodoferroviário, as empresas cimenteiras 
iilteressa~as pleiteiam: jUnto ao -_DNER; ·a pavimentação da Cantagalo
Carmo (RJ.I60), como um dos trechos da rodovia BR·l20. 
- A pavimentação daria ao ceritro clmenteiro uma alternativa viária, pois, 

além de completar a ligação de Euciidelândiil com as BRs 393, 116, na altura 
da Além-Paraíba, faria também a ligação com o Pólo Ferroviário da Região 
Industrial do Médio Par~íba,_ [lO Macroeixo Rio/São P~ulo. 

SalieÕte-se a vantagirrl des_s~·t-raçado, para uma vasta área essencialmen
te agroindustrial, localizada em Cantagalo e Carmo. 

Esperamos que o Ministério dos Transportes reexamine o assunto, no 
que tange ao projeto de traçado da ENGEFER, porque os estudos das diver
sas alternativas, coin vístas à implantação de um sistema integrado de trans
porte para aquele parque cimenteira, traria grandes vantagens à rica região 
fluminense. - - - - -

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrt6)- Não há fiaiS- oradores inscritos. 
Nada mais havendo que trat_ar, vou encerrar a presente sessão, designan-

do para a sessão- ordinária da próxima segunda-feira:~ a Seguinte 

ORDEiv(bO DIA 

I . . . -

-Votação, em -turno único", -dá-Projeto de Lei da Câmara n9 I, de 1982 (n9 
5.495/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que autoriza a criação· de Municípios no Território Federal de Roraima, e 
dá outras providências, tendo 
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PARECERES, sob n•s 98 a 101, de 1982, das Comissões; 
--de ConstituiÇão e Justiça, favorável, com voto Vencido do senador 

Dirceu Cardoso; e 
- de Municípios; de Assuntos Regionais, e de Finanças, favorâveis. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução _n9 4, __ de 1981 (ap~e-
sentado pela Comissão de Economia c:omo C!=mclusão de seu I,>arecer n~'_ 12, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal-de" Potirendaba (SP_) a elevar em 
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses
senta e um centavos) o montante de s_ua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões: .. · .. 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri&cidad-e; e 
--de Municípios, favorável_. 

(Dependendo da votação do Requerhnento_ n9-7"5, de 1982, do Senador 
Dirceu Oirdoso, soliclt_aõ.do 0 exame da Comissão- de ~ina~ç"as.) 

3 

Votação, em turno único, -do Projeto de Resolução ri~' 5, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia Como conclusão de seu Parecer n~' I 5", de 
1981), que autoriza a· Prefeitura Municipal de Alterosa (MG)_ a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta e ·um milhões, setecentos e ci_nQUef!ta e seis mil, setecen
tos e vinte e cinco-cruzeiros) o montante d~ sua dívida Consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das éomissões: · 
- de Constituição e-~Jus_tiça, pel3: cons_titucionalídade e juridicidade; e 
-de Munü.·fpios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 6, de 1981 (apre
sentado pela Comissão-de Economia como_ conclusão de seu Parecer n~' 18, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (S_P) a 
elevar em Cr$ 2.7_ 18.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito cruzeiros_ e vinte e quatro centavos) o mon_ta_nte 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. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Res,QIJ,J.ção n~ 18, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como coriclusão de seu ·Par_~.cer nl' 66, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira (MG) a 
elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhõ~, cento e setentã. 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 constituci"ortalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 243,~de 1981 (apre
sentado pela Comissã_o de Economia como cq_n~lusão de seu Parecer n9 1.3"82, 
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Ri.o_ Grande dO SUl~ ~levar 
em Cr$ 2.505.952.9oo·,oo (dois bilhões: quinhentos e' cinco milhõ.;;; no~ecei.
tos e cinqUenta e dois mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo __ 

PARECER, sob n• 1.383, de 1981, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitiicioilalidade e juridic_idade. 

7 

Votação, em turno únic_o, do Projeto de Resolução n~ 123, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como _ _ç()nChiSão de .seu parecer n9 784, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Florido (MG) a ele
var em CrS 21.171.150,00 (vinfe e um milhõe~, cento e setenta e Uin mil e cen
to e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua d(vida COJlS_olidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 785 e 786, de 1981, das Comissões: 
-de Canstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9J30, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 850, 
de 1981), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Dracena (SP) a elevar em 
CrS 15.457.279,03 (quinze milhões, quatrocentos e-cifu.::j_üétita· e sete mil. du
zentos e setenta e nove cruzeiros e três centavOs) ·o mo-ntante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 851 e 852, de 1981, das Comissões: 
- de-Con.StituiÇã(te Justlça, pela Coflstiiiiêíorialidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e 
- di? Municípi"os. favorável. 

9 

Votação, em tuifl<fúnico, do PrOjeto de Resolução n914l, de 1981 (apre
sehfãdo pela Comissão de Economia como conclusã9 de seu Parecer nl' 883, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de A1tinópolis (SP) a elevar em 
Cr$ 11.282.510,68 (onze milhões, duzentos e oitenta e. dois mil, quinhentos e 
dez cruZeiros e s_essenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolida

-,da tendo 
' PARECERES, sob n•s 884 e 885, de 1981, das Comissões: 

-=-o. de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 
-- -voto vencido dos Senado.re_s José Fragelli e Hugo Ramos; e 

- de Municípios, favorável; 

lO 

Votação, em turno ú-nico, do Projeto de Resolução n9 193, de 1981 (apre
sentado pela Comissão d~ Economiã. corp.o _Ço_Qs;:)_usão de $e~ :earecer nll 1 .. 16~, 
de 1981), que 8:utoriza a PrefeitUra MuitTcí[lal de Caputira (MG) a elevar em 
Ci$"21.171.150,00 (virite e um milhQes,-ceiffo-e setenta e um mil, cento e cin
qoen-tá cruzeiros) Õ ni.oritanú~ de sua dívida conSOlidada. tendo 

.PARECERES, sobn•s 1.163 e 1.164, de 1981, das Comissões: 
· -_-de Cânstitulção .. é-Jusifçd, peTa cons"iitucionalidade e juddicidad~, com 

voto vencido do Senador Hugo R~mOS; e 
-=.. de Municípios, favorável. . 

11 

Votação, em primeiro turrio, do Projeto de Lei do Senado n~'l3, de 1979, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de 
aposeniadoiiá especial para o comercíário, na fOrma que específica, tendo 

PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlddcide; 
- de Legislação Social, favorável; 
-de Sazide. f3.vorável; e 
- de Finanças, favoráVel, Com voto vencido dos Senadores Bernardino 

Viana e José FrageliL 

12 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 329, de 
1980, de autoria do Senador Cunha Uma, que modifica dispositívo da COn~ 
soJidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento 
por horas extras habituais também integre ·a- rêmuneração,- tendo 

PARECERES, >ob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões: 
- ---:--de Constituição e Justiça, pela canstitucióri3.1ldade e juridicidade; 
- ~ de Legislação Social, favorável; e 

- de Finanças, favoráveL 

13 

Vota,ção, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 164, de 
198.1, de autoria do Senador Luiz Viana-, que declara o Marechal~do-Ar 
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo 

PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 
- de Educação e Cultura, favorãVef ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

14 
Votação, em primeirc,- turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 352, de 

1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a aç_ão de ali
mentos, tendo 

PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade e, no 

mérito, favorável. 

IS 

Votação, em primeiro turno, do Projeto- de Lei do Senado n9 255, de 
1980, de autoria do Senador Nelson Ca.rn~iro, que acrescenta dispositivo-S à 
Lei n9 5.480, de 10 de agosto de _1968, disciplinando o pagamento do 13~' sa
lário devido aos tra.balh.adqres_avulsp~, ~endo 

PARECERES, sob nifs 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões: 
- de ConstituiçãÓ e Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Füiança.S. Tavbrável 

• 
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16 

Votação, em primeiro turno, ~ao ·projeto -de Lei do Senado n9 362, de 
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que al~era dispositivO da Lei 
n"' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÂVE!S, sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981, das Co, 
missões: 

- de Constituição e Justíça; 
- de Legislação Socii1/; 
_!. de Seri•iço Público Civil; e 
- de Finanças. 

17 
Discussão, em turno único~ do Projetõ de Resolução n9 40, de 1~81_ (a

presentado pela ComiSSão de Economià cOmo cohClusão de seu Pareçer n~ 
318, de 1981), que autoriza a Prefeitur-a Municipal de Betim (MG) a elevar em 
Cr$ 5.700.000,00 (cíilco ffiilhõeS e setecentos miJ_çruzeiros) o montante de su~ 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e- Jusfiç"a, pela constrtuclohal_i_dade e jurididdade; e 

- de Municípios, favorável. 

(Dependendo da votação do Requerimento ri• 309/31, de autoria do Se
nador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de ConstitUição e Justiça.) 

18 
DisCussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado_n<? 309, de 

1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da au_ditoria 
contábil, e d_á_ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Serviço Público Civil, contrário; e 
-de Econoinia, favorável, com as Emendas de n<?s l __ e 2-CE. que: apre-

senta. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 35(82, do Senador 

Gabriel Hermes, de adiamento da discussão par~ reexame d~ Comissão de 
SerViço Público Civil.) 

O SR_ PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 35 minutos.} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, GABRIEL HER
MES NA SESSÃO DE 5-5-82, QUE SE REPUBLICA POR HA
VER SAlDO COM INCORREÇ()ES NO DCN -SEÇÃO //,DE 
6-5-82. 

O SR. GABRIEL HERMES ( Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores e ilustres representantes da República Democráti
ca da Alemanha: 

É com a maior satisfação que atendo à convocação do Líder e do Presi
dente para fazer esta saudação aos nossos estimados visitantes. Devo, de iní
cio, dizei- a V. Ex•s que muita coisa nos une, a nós brasileiros e ao grande 
povo alemão. As nossa afinidades caminham alêm de séclos. 

Começo esta minha saudação_ aos respectivos visitantes desta pequena 
grande Nação alemã, dizendo destas afinidades. Parte do povo alemão; desde 
o Brasil Império e durante os anos de República, caminhou para as terras 
brasileiras, particUlarmente para onde é hoje um dos mais prósperos Estados 
do Brasil, Santa Catarina, cujo território muito se aproXima do territóríõ da 
RDA, com pouco mais de 100 mil km 2• A RDA conta com cerca de 18 mi
lhões de habitantes e Santa Catarina, hoje, tem a quarta parte desta popu
lação. O poVo alemão que chegou ao Brasil e se plantou acentuadamente no 
Sul do País e pelas muitas afinidades de clima, em Santa Catarina, ali deixou, 
Senhores, raízes profundas e marcas que nos unein muito. Nomes de cidades, 
além de nomes de brasileiros, e bons brasileiros, que trazem no sangue e na 
lembrança a história das duas Pátrias, a alemã e a brasileira, bons brasileiros 
são descendentes de V. Ex•s 

Santa Catarina é um dos Estados prósperos do Brasil e disto nós nos 
honramos. A RDA é um país próspero, cuja organização nós temoS que ad
mir~r no continente europeu. Quando lemos sobre o andamento da RDA no 
campo econômico, do seu progresso no setor da agricultura e no setor da in
dústria, nós sentimos toda aquela grandeza de imagnização do povo alemão: 
nada muda, mesmo quando mudam pedaços da História. t o mesmo povo 
alemão, s_empre amando_ a ordem, a prosperidade. Nós temos acompanhado 
isto, nos números crescentes a cada ano, na indústria da República pequeni
na, mas que honra a parte socialista da Europa. 1:. a mesma coisa no campo 

da agrícultura. E se noS voltarmos para a parte social, naquilo que é dedicado 
ao povo para que tenha uma vida melhor neste planeta de tantas dores e s_ofri_
rnentos, iambém -destaca~se a república que V. Ex•s representam e que nós, do 
~arlam~Uto br;t_si!eiro, no Senado, r-ecebemos CQITI muita aleg_ria. 

_ _ É um tratamentç digno de destaque o dado_ pela RDA ao seu povo no 
campo·dos· cUidados com a educação dosjqven_s_,_ desde os primeiros dias até 
quando têm que-se encaminhar para as universidades, ou para o setor das in
áústri"as. lsto é louvável, e nós louvamos e admiramos o país de V. Ex•s Se a 
mãe de família trabalha, cuidados especiais são dedicados a ela. 

Por isso, nós nos _sentimos felizes de estar aqui" r~cebendo ~ repito -V. 
Ex's Fiz um paralelo, de iníciO, com o pequenino Estado de Santa Catárina;
çom as cidades,_com nom~ tão_agradáve~s a~s ouvidos de V. Ex's, corno Bl':'
menau, JoinVille, Brúsque, Gasp-ar Lauro Müller, Alfredo Wagner, Felipe 
Schmidt, Boiteuxburgo, Fraiburgo, Salto Wessbach, Warnow, Witamarsum 
e outms no Paraná e Rio Graride do Sul, e de tantas ruas que tem os nomes 

_ germânicos e d~ alemã~s decentes, qu~ honram os antepassados que dali vie
ram, e cjue honram hoje o nOsso BraSIL 

Nesta altura da_n_ossa saudação, o melhor que eu poderia dizer a visitan
tes tão ilustres lembrando antepassados é que V~ E•s estão em terra de irmãos. 

A-s-sitn- falo porque o Brasil, com esse seu território irilenso, é capaz de 
acolher povos de todo o nossO -Planeta, de todas as formações e de todas as 
raças, pela variedade de terras e de climas de que dispomos. Este País, meus 
queridos amigos, acolheu um povo que deu ao Brasil um Estado que tem 
aquela pintura germânica, sendo completamente brasileiro, graças a esta nos
sa formação de povo feito para ácolher, feito para receber, feito para desejar 
que ~o_dos sejam innaõs, vivam em- paz e se -ajudem:. 

Admiramos que no campo social milhares de habitações tenham sido 
modernizadas ou construídas, s.omando 813 mil e beneficiando 2,4 milhões de 
-cidadãos. Que creches para atender cerca de 150 mil crianças existem; que 
mãos obreiras sejam amparadas; que o ensino na RDA seja primotosõ, bem 
cuidado, não nos surpreende. Assim sempre foi na Alemanha e isso explica 
serem a RDA e o povo alemão uma terra de cientistas, de técnicos, de grandes 
empreendimentos no setor industrial. 

Felicitamos a nação que tem 89% dos que trabalham na agricultura pos
suidores de certific~~p ~e -~sp_C(:~aJi~aÇão; desde a carta de operário especiali
zado a diploma superior-. Cárigrãúitarno-nos-em saber que 53 universidades e 
236 escolas de engenharia e técnicas servem à ju_veiltudde. Admiramos a 
nação que dá esporte a seu povo. Hoje sabemos que 3,1 milhões praticam es
porte-, ou seja, 19% da população, em milhareS de associações amparadas, 
ajudadas pelo poder, peló governo. Admiramos um povo, o alemão, que sem
pre amou a cultura e as artes e produziu para leitura da população 148 mi
lhões de exemplares. Desenvolve-se, assim, o amor à leitura, às pesquisas, às 
.ciências. 

Nas artes destacam-se c_om cinema, televisão, teatro, incentivos ã músiw 
ca, à boa música clássica. Aós arfistas há a-rUparó e incentivo. 

Nós poderíamos ser mais extensos neste pronunciamento, mas todos sa
bemos desses fatos, porque os brasileiros gostam de ter noticias daquilo que 
se faz nos países próximos e nos países onde o homem ê amigo da dência, 
onde o homem é amigo da eduCaÇão, das artes, dos esportes, onde o homem é 
amigo do progresso. E isso, coinó povo joVem, nóS procuramos conhecer. A 
única vez que tive oportunidade de visitar a República Democrática Alemã, 
dali voltei com a impressão boa que· temos, quando visitamOs terras onde se 
sente progresso, o-idem, amor ao tra-f)alho e respeüo àS criaiu!as, sobretudo 
às mais jovens. 

~sto eu gravei, anotei e me senti feliz de viver num P_afs de aparência tran
qUila, dentro de um mundo conturbado, um País de homens que nos rece
biam com amizade. Foi uma impresSão ciue gravei e transmito para que le
vem~ nesta saudação que fazemos em nome do Senado, que representa o povo 
brasileiro, nesta Câmara Alta. O povo brasileiro tem pelo povo alemão muita 
admiração_ e solicito a V. Ex•s, nesta rápida saudação que tenho a honra de 
fazer~ que transmitam ao seu povo que aqui nós queremos tranqüilidade para 
trabalhar; queremos que aqueles que estudam, que fazem da ciência um meio 
de tornar a vida melhor para a criatura humana, ampliem o convívio entre 
nossos povos. 

Pedimos que transrnitaffi ao seu povo, em noine do Senado, em nome da 
Nação brasileira que representamos, a nossa admiraÇão, a nossa satisfação 
em recebê-los e o nosso desejo de que a nação e o povo alemão tenham nos sê-
cu los vindouros toda a felicidade que merecem aquelas cria tuas progressistas 
que hoje, como nós, são amantes da paz. (Muito beml Palmas.} 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BERNARDINO 
VIANA NA SESSÃO DE 13-5-82 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR,_SER!A PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. BERNARDINO VIANA - (Como Líder, pronuncia o seguinte 
discurso.) --Sr._ Presidente, Srs. Senadores: - __ 

Volto a me dirigir a Vossas Excelêndas pàra falar-lhes do sinistto de que 
foi vítima, em Teresina, o jornal Tribuna do Povo. 

O Senador .Alberto Silva, um dos proprietãrios do jor.nal, o PMDB, em 
nota lida neste plenãrio, e o SenaQor Eyandro Carreira, representando o PT, 
responsabilizaram o Governo do meu Estado com_o_ rnandap.te do propalado 
incêndio. 

As denúncias aqui apresentadas, como provarei a seguir, são destituídas 
de fundamento e fundadas, sem a menor sombra_de_dúvidas, na injúria, na 
calúnia e na difamação. __ 

Vejamos como o jornal Tribuna do Ceará, de ontem, sob o titulo "Jornal 
de Alberto Silva atingido por violentas explosões" rioticia o ocorrido: 

"O jornal Tribuna do Povo, semanário editado em Teresina sob 
a responsabilidade do Senador Alberto Silva, candidato do PMDB 
ao Governo do Estado do Piauí, foi, Ontem a- noite, sacudido por 
três violentas explosões. Não ho_uve yítimas; e segundo o vigià do 
prêdio que abriga o jornal, as instalações foram completamente da
nificadas. A Tribuna do Povo, ê o único jornal no Piauí que faz siste
mãtica oposição a_o_ Governo do Estado. 

Pessoas residentes nas imediações disseram que houve uma for
te explosão cerca das 21 horas e 45 minutos, seguida em râpída se
qüência por outras duas de_ menor intensidade: .. pareciam duas 
bombas ou fogos de artifícios, disseram as -testemUnhaS." 

Mas interrompamos a transcrição da reportagem do jornal cearense
que não é comprado pelo Governo do Piauí com~ os nossos- para uma bre
ve anãlise. 

O trecho salienta que o prédio contava com vigia. E diante desse fato, 
perguntaria aos acusadores como poderiam os agentes do Govetno terem pe
netrado no prédio do jornal sem serem vistos pelo-vigia -que rerldeu o pessoal 
que trabalha no jornal? Note~se que o acidente ocorreu bem cedo d_a noite em 
período em que o vigía não podia ter sido traído pelo sono, e quando a aveni
da ainda estava bastante movimentada pelos transeuntes. 

Continuemos, porém, a transcrição do texto da reportagem: 

"0 tipógrafo TomazTeixeira teve uma crise de choro e decla
rou que não poderia responsabilizar ninguém pelas explosões, bem 
como não lhe era possível avaliar os prejuízos, porque as explosões 
deixaram o prédio as escuras." 

Interrompo novamente a transcrição 'Para salientar que o Senhor TOmaz 
Teixeira não é tipógrafo mas homem de confiança do Senador Alberto Sirva e 
um dos coordenadores de sua campanha política. Pois bem, ê ele quem afir
ma, peremptoriamente, que não pode responsabilizar ninguém pelo sinistro. 
E eu adianto que, com vigia que rendeu os servidores do_jornal e f?S fo_gos de 
artífícios de alto poder explosivo, que animariam o comício do .dia seguinte 
no Parque Piauí, não se poderá chegar a outra_c~nclusão s~nãp -~-~e qu~ _? in
cêndio partiu de dentro para fora, e nunca de fora para dentro. 

E retornando a transcrição da reportagem, o jornal cearense afirma que: 
ua Polícia Federal interditou a ãrea para proceder exames períciais. ·Infor
mações não confirmadas adiantam que hav~a grande quantidade de foguetes 
no prédio, que seria-utilizada amanhã num cOmício prõSramado pelas Opo
siÇõeS no proletário bairro Parque Piauí". Conclui a report~gem. Seria_ muita 
coincidência os agentes do Governo escolherem log_o um dia em qUe no pré
dio havia depósito de material altamente explOsivo para razer· o serviço. 
Como podiam ter adivinhadO? A acusação-é torpe e de~titu"ída de qualquer 
fundamento, como torpe é a outra em que o Senador Alberto Silva diz que 
ex-Secretários~ do atual Governo estariam· tentando comprar seus candidatos, 
com enormes somas de dinheiro de origem duvidosa, Jâ qiJ.e estes candidatos, 
hã bem pouco tempo, eram Pessoas de modestos recursos. De minha pai-te, e~ 
ignoro--qual dos nossos ex-Secretários estaria C6filprando candidatos. Qual 
deles teve o seu patrimônio aumentado. ~bom que se- ae·nome aoSOõit" Sei 
que saíram das Oposições para o nosso Partido pessoas independenteS moral 
e financeiramente, como o Deputado Estadual João Lôbo e o vereador Car..: 
los Bucar. Abandonaram ainda o Pa_rtido do Senador Alberto Silva os ex
Deputados Cetso Barr9s Coelho ~--~eq~ias Costa, todos homens de alto con-
ceito e prestígio. . _ _ 

O Sr. Hwnberto Lucena - Permite V. -Ex, ~m aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA - Pois não, Senador. 

O Sr. Humberto "Lucena- Em _priineiro lugar, indagariã., já que V. Ex• 
no seu dever político rebate as acusaçõ"es-do nobre Senador Alberto Silva ao 
governo do Estado: qual teria sido, a seu ver, a origem dessas explosões? 

O Sr, Berffa;d/no Viana -- SUpotlho ter sido combustão. Havia uma 
-grande quantidade de fogos, de artifíCio, foguetes, bombas e outras qualida-
-des de fogos. 

O Sr. Humberto Lucena - Bombas, também? 

O SR. BERNARDINO VIANA- Bombas que se soltam, em festejos, 
comícios, etc., bombas Adrianino. Pode ter -havido fricção_ e a fricção faz com 
que dê a combustão. Por que _rt:J.andan_t~~ do Governo? H avi-se aum vigia e o 
vigià rendeu oS servidores do jornal. COmo poderiam ter penetrado no jornal 
sem serem vistos pelo vigia? Além do que uma avenida- a Miguel Rosas
bem movimentada, cruzamento que vem do aeroporto para o centro da cida
de. Como poderia ler havido _essa invasão por mandantes, que colocaram a 
bomba sem ninguém ver, saíram, detonaram acabando com o jornal? A Polí
cia Federal tomou conta do caso e acho que ela vai esclarecer. Não se pode 
dizer, desde logo, que são mandantes do Governo. 

O Sr. Humberto Lucena - Eu deploro profundamente esse gravíssimo 
_ atentado, nobre Senªdor, principalmente por se -trafar de um único jornal de 

oposição ao governo do Estado, jornal que pertence, como diz V. Ex•, entre 
Outras pessoas ao nobre Senador A\berto Silva, candi~to praticamente 
lançado pelo PMDB, ao governo do-Estado do Piauí. Acho que sóS: Ex•, 

-presente ao plenário, poderia lhe dar a devida resposta. Lamento que V. Ex• 
aborde o assunto numa ocasião em que o nobre Senador Alberto Silva ... 

O SR. BERNARDINO VIANA -S. Ex• está chegando. 

O S~. Humberto LUcena -Agora, então, com a presença do nobre Sena
dor Alberto Silva o debate terá mais amplitude e, naturalmente, S. Ex•, que ê 
conhecedor de todos os detalhes dos fatos, haverã de travar com V. Ex• o 
diãlogo necessário ao perfeito esc13.recímento do_ assunto. 

O SR. BERNARDINO VIANA- Muito obrigado. Eu apenas queria 
esclarecer que o jcirnai 3. TT:ibuna: do POvo -não ê o único jornal da Oposição, é 
o ún-iCo que faz" opOSiÇão siStemática ao Governo. Porque nós temos o Jornal 
de F/oriano que é da Opõsição, temos o Norte do PiarJ.Í e temos uma emissora 
em Parnaíba que é da Oposição. De mpdo quç. não é propriamente o único 
jornal que faz oposição, ê o semanário ·que f8.z Oposição sistemática ao Go
verno. Mas não ê ap"enas ele ó jornal de Oposição. 

Continuando: 
Enquanto se deita falação injl!:sta sobre o episódio, o_ governo do Estado, 

segundo informa o Secretário do GOverno Dr. Djalma Veloso, em telex de 
ontem a mim dirigido, numa prova de completa isenção, entregou a apuração 
do fato à Polícia Federal que está tomando todas as p~ovidências para escla-
recimento da o~orrência. --

Face- a todo exposto, repudio, como repudiadas ficam, todas as acu
sações feitas sobre o assunto ao governo do meu Estado, inclusive a nota do 
PMDB lida ontem no Plenário desta-Casa, por·sererrfinjustas e destituídas de 
qualquer fundamento. 

O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA - Pois não, Senador. 

O Sr. Alberto Silva- Queria apena:s deixar, aqui n·o plenário da Casa, 
uma informaÇão-qUe esclarece o ãssunto, que não pode ser mudado como hã 
pouco eu estava ouvindo do gabinete, na palavra do nobre Senador Bernardi
no Vüina, a respeito do ocorrido com o jornal. Absolutamente, atê seria in
fantilidade querer-se levar à- Conta de fogos de artíficio o que aconteceu ao 
jornal. E quanto à Polícia Federal, é preciso que se esclareça que ela estã lá a 
nosso pedido, desde a noile do atentado, porque se não a convoçãssemos, 
como agora estamos tomando conhecimento de que o senhor Djalma Veloso 
pediu a presença da Polícia Federal24 horas depois do afentado, até a evidên
cia poderia ter sido substituída. Nã. verdade, a Polícia Federal chegou ao local 
do atentado talvez com uma- hora de diferença, porque foi a nosso pedido e 
ela compareceu imediatamente. Isolou a área, vai dar resultado-,- e-constatou 
que foram três bombas de grande potência. Unia delas de grande potência, 
que a polícia classificOu, ainda nãO deU o l_audo, mas nós sabemos pelas infor
mações, classificou como bomba de concreto. Esta bomba destruiu a parte 
grãfica da primeira sala; a segunda bomba, destruiu totalmente o que havia 
de papel, de material de almoxarifado. E a _terceira, el'!_l outro compartimento, 
també-m causou prejuízo totaL Levar isso à Conta de fogos de artíficios é algo 
que da vontade de rir. Na verdade, ninguém acusou o Governo do Estado; ao 
que eu saiba; ninguênfaqui acusdu o Governo do Estado. O meu discurso es
tá aí para--ser visto---:-o-que eu disse, foi que o Jornal, um jornal de Oposição~ 
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era um semanário que fazia críticas severas aos desmandos do Governo. Isto 
eu disse, mas em nenhum momento se disse, nem a nota do PMDB afirmou, 
que a culpa era do Governo do Estado. De maneira que el.i quero faZer um re~ 
paro na palavra do nobre_ Se_nador Bernardino Viana, para que não fique sem 
resposta um esclarecimento que nada trouxe à Casa, de que o Governo do Es
tado possa estar interessado em que isto não aconteça. O que eu disse no fi
nal, e vou repetir, é que eu não tenho confiança em investigação- feita pelo 
Governo do Estado, relativamente a minha pessoa, ou algo que a mim diga 
respeito, porque o Governador, com todas as letras, na televisão do Piauí, de
clarou que não ê meu adversârio político e sim meu inimigó- pessOal declara
do. Vejam os nobres pares que entro numa campanha tendo como inimigo 
pessoal declarado o Governador do Estado. Imaginem a garantia que eu pos
so ter, ao fazer uma campanha em face de um atentado como o que acabamos 
de presenciar no Piauí. Estes eram os ~cl_ar~im_entos que eu queria fazer. Em 
nenhum momento eu disse que foi o Governador quem mandou ou que al
guém disse, ou que o PMDBque tenha dito. Era o esclarecimei_lto que queria 
prestar. 

O SR. BERNARDINO VIANA- Senador, tenho aqui em mãos <>dis
curso de V. Ex•, a nota do PMDB e o aparte do nobre Senador Evandro Car~ 
reira a V. Ex•, onde é dito da seguinte maneira, notas taquigrâficas: 

O Sr. Evandro Carreira- Nobre Senador Alberto Silva, o Par
tido dos Trabalhadores repudia esse gesto a/caponiano e grotesco dos 
agentes do GoVerno, ao tentarem sileili:üir Umâ--voZ OPlJsiCkiiiiSta.-

Foi baseado nisto ... 

O Sr. Alberto Silva- Este é o PT, nobre Senad~r. V. Ex• estâ falando na 
nota do PMDB. 

O SR. BERNARDINO VIANA- Aqui também, nobre Senador, é pre
ciso que se diga. Se V. Ex• se der ao cuidado de verificar, V. Ex• culpa o Go
verno. E V. Ex• não discordou do aparte do nobre Senador Evandro Carreira 
e nem do nobre Senador José Fragelli. 

te: 

O Sr. Alberto Silva --Como? 

O SR. BERNARDINO VIANA - Aqui, no seu discurso. 

O Sr. Alberto Silva - Qual é o lugar em que acuso o Governo? 

O SR. BERNARDINO VIANA- Aqui. Quando V. Ex• disse o seguin-

H ••• ao povo piauiense não só as notícias e atiVidades do Parti
do, mas tambêm para condenar os excessos da administração que a 
oligarquia instalou no Piauí." 

V. Ex• vai falando logo. 

O Sr. Alberto Silva - Isto não tem nada a ver ... 

O SR. BERNARDINO VIANA - Tem mais: 
"Oniem, cerca das dezenove horas, justamente meia hora depois 

que os operários-deixaram o serviço na gráfica do jornal para uma re
feição ligeira, os prédios vizinhos ao jornal foram sacudidos por três 
fortíssimas explosões." 

V. Ex" vai historiando o fato, ligando-o com as_ forças goVf!r_namentais ... 

O Sr. Alberto S!1va - Não. Isto jâ ê por conta de V. Ex• 

O SR. BERNARDINO VIANA - ... atê o fim. 

O Sr. Alberto Silva - A ligação ê por conta de V. Ex• Eu creio que não 
preciso dizer mais nada. Todos os pares estão ouvindo. ALnão tem nada de 
acusação ao Governo. 

O SR. BERNARDINO VIANA- O que eu trouxe aqui, foram notícias 
veiculadas inclusive por umji:irnal que não é do nosso Estado, é um jornal do 
Estado do Ceará que noticia todos os acontecimentos .. 

Diante disto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, acho que cumpri a minha 
missão de __ e_s_c:Iar_ecer os fatos, inclusive, poderei voltar com novas notícias, 
desde que tragam novidades. Muito obrigado. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NELSON CAR
NEIRO NA SESSÃO DE 13-5-82 E QUE,ENTREGUE À REVI
SÃO DO qRADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Os órgãos internacionais que se preocupam com o problema do envelhe~ 
cimento no mundo, assinalam que o Presidente João Figueiredo, do Brasil, 
declarou 1982 comO o Ano-do Ancião, ou Ano da Velhice, e nomeou umaco-

missão, composta não só de ftguras representativas do mundo governamen
tal, mas tambêm da Sociedade Gerontológic3 Brasileira e de outras personali
dades, para considerar as medidas a tomar, sobre o problema da terceira ida
de. 

Ao falar sobre a velhice, quero prestar, como outros certamente já o fize
ram, sentida homenagem ao nosso saudoso companheiro Renato Franco, 
que faleceu no Estado do Pará, aos 86 anos de idade, no dia 8 de março de 
1982. Todos nós temos diante dos olhos aquela figura moça, comunicativa, 
culta e brilhante que era Renato Franco. 

Sr. Presidente, o problema da velhice continua apenas no noticiário dos 
jornais~ VamoS, no próximo dorilingo, iniciar, sOlenemente, uma série de pa
lestras sobre o idoso. Mas o GOverno, através da sua Maioria, na Câmara dos 
Deputados, já lhe prestou sua homenagem, aliás uma .curiOSa homenagem, 
Sr. Presidente; rejeitou anteontem, t t de maio em plenas comemorações do 
idoso, o Projeto de Lei do Senado n'? 212, de 1979, aquf aprovado com aplau
sos gerais e -em regime de urgência, certamente pressionada -é preciso que se 
d{ga com todas as letras- pelo "lobby" que existe em favor das Companhias 
de Seguros deste País. 

· - Rl!ahnente, o que queria o pi-ojetO? O pi-ojeto de mfnha autoria instituía 
uma contribuiçãO de 5% Sõbre -o J)rên1Jo doS seguros de vida e de acidentes 
pessoaiS ou· em grupo, devida por todos quantos promoverem contratos com 
as sociedades seguradoras. Quer diZer, o Governo não entrava com um só 
níquel, as companhias de seguros não perdiam um só tostão, m-as cada um de 
nós, quando _realizasse seu seguro pessoal, ou a empresa que contratasse segu
ro para transpOrte de mercadoria ou o que fosse~ pagaria 5%. Esses 5% não 
sairiam, portanto-, do bOlso do Governo, não aumentariam despesas pública, 
não onerariam os cofres das companhias de seguros. Mas, as companhias cer
tamente acharam que isso prejUdicãiía seU funcion-amento, poderia lhes criar 
algum embaraço ila coleú1. de segurãdos. 

E a que se destinava esse dinheiro, Srs. Senadores? Aqui está, no projeto, 
em seu art. 2~': 

"A importâncfa ai"i"ecãdada com a contribuição instituída por 
esta lei será desti~ada ;lO Ministério da P(evidência e Assistência So
cial, que a empregará exclusivamente em programas de assistência e 
amparo aos idosos." 

E no Parágrafo ~nico: 

"O MinistériO cfâ- Previdência e Assistência SOCial poderá re
passar parte dos recursos de que trata este artigo às famílias mais 
necessitadas que abriguem idosos e às instituições privadas que se 
dediquem ao seu amparo e assistência." 

Ora, Sr. Presidente, -todas as publicações que se fazem no mundo~ em 
torno da velhice, ressaltam que a grande contribuição que se pode trazer a 
este problema é facilitar a permanência do idoso pobre nos lares que não têm 
recursos para conservá-los. Pois este projeto çlava ao Poder Público, ao Mi
nistério da Previdência e Assistência Social, meios próprios para atender a 
es.sa obrigação. E o Poder Público, através da Câmara dos Deputados, certa
mente, para festejar a Semana e o ano do Idoso, rejeitou anteontem essa pro
posição! E rejeitou por quê, Sr. Presidente? E aqui tenho o avulso da Câmara 
dos Deputados. O projeto diz o seguinte; 

"Art. 49 O Poder Executivo, ouvido o Ministério da Previdên
cia e Assistêncía ·soCfã.I, regulamentará esta lei no prazo de 60 (ses
senta) dias." 

A locuÇão, "4ouVido o Ministério da Previdência e Assistência Social", 
era dispensável, realmente, no projeto. O Poder Executivo valer-se-ia daquele 
órgão que fosse o competente. 

Mas, o projeto foí com esse defeito para a Câmara dos Deputados. Era 
bastante um destaque para retirar a expressão "ouvido o Ministério da Previ
dência e Assistência Social". Então, surgiu, na Câmara dos Deputados em 
1979, a emenda que dizia o seguinte: 

~Art 49 O .Poder Executivo, através da Superintendência de 
Seguros Prív<idos e Capitalização, regulamentará, no prazo de ses
senta (60) dias, está lei, efetuail-do os cálculos atuariais necessários a 
que a contribu-ição referida no artigo primeiro (I) seja absorvida pe
los tributos a que estão su~eitas todas as operações de seguros." 

Com isto se criOU a: coi::tfuSâo n-a Câm-ara dos Deputados. Não havia ne
cessidade; o Poder Executivo não tinha que ouvir o Departamento de Segu
ro·s, mas se quisesse ouviria, ele tem o poder regulamentar. Pois essa emenda 
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fez o proje_to rolar, apesar dos pareceres_ favoráveis_que surgiram e que se con
substanciaram oeste texto:-

··o Poder Executivo; -ouvida a Superintendência de Seguros 
Privados e Capitalização, regulamentará eSta Lei no prazo de ses
senta (60) dias." 

O projCfO:fói i'éjéitaâõ-. F'?i rejeita~.o~.sr. ~reside~te;, em hoiTlenagem ~os 
velhos,_no ano dos Velhos, e~ por isso que eU achà-:Sraçá: quandO_vej_o-uma 
publicação üi.le"rflãcibnal dizer que o Presidente João Figueir~9-o nqmeou 
uma Comissão para cuidar dos velhos. Como_!_ Sr, Presidente? Será este o 
meio de cuidar dos ve_lbos?_l:: essa a~m!!_ns11_g_em que ~_6s v_arriõs ievar_à As
sembléia Geral que s_~ realizªr_á _C?m Viena; nos fins de julho, em noine da 
América Latina? - - -

O Sr. Humberto Lucena - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com-muita honra. 

O Sr. Humberto Lucena- É profundamente deplorável que um projeto 
de tão grande alcance social seja rejeitado na Câmar_a dos Deputados pela Li
derança da Maioria, pela Liderança de um Gove-rnó que proclama, -alto e 
bom som, que pretende caminhar para uma democr3.da social no Brasil. Veja 
V. Ex• que ironia! V. Ex• tem toda a razão quando se refere ao Lobby das 
companhias seguradoras, que é muito atuante nãO Só junto ao Podá -Legisla
tiv-o, mas também junto ao P9der Executiy_o. _Eu, em ade~ do as ~uas palavra~, 
lembraria, por exemplo, o caso da Coillpan1tfa Federal de Seguros- V._ Ex• 
conhece o problema- ê uma empresa do Estado, que foi criada pa-rã. fazer 
seguros no âmbito do M_iní§têrio da Previdência SociaL Veio uma lei que au
torizou a alienação do seu controle acionãrio, houve váriq"sproteStoS, porque 
essa Companhia estava como está, dando os melhore& fesÚltãdOs tirlanceiros 
e não se vende uma empresa superavitârl."ã. O Senado foi além, aprovou um 
projeto do nobre Senador Itamar Franco, revogando a lei do Governo Cas
tello Branco, que autorizava essa alienação, e esse projeto foi pai"il a Câmara. 
Pois bem, nobre Senador Nelson Carneiro, o lobby das cÕmpaTihias de seguro 
atuou de tal maneira junto ao Poder Executivo que a decisão do Senado foi 
por terra e o Poder Executivo Voltou a incluir a Compa~hla Fedei-ái de Segu
ros na lista daquelas empresas estatais que deVem ser privatizadas. Ela jâ está 
em vias de ter o seu controle acionário transferido a_ empresas particulares, 
sem dúvida alguma, testas-de-ferro de multinacionais, porque sabe V. Ex• 
que neste ramo de seguro as multinacionais sempre são as mais atuantes. Eu 
me solidarizo com o pronunciamento de V. Ex• em nome da Bancada do 
PMDB, e sobretudo, por ser V. Ex• quem é, o grande lutador na defesa dos 
direitos sociais rio COngresso Nacional. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado a V, Ex• Muito me 
honram os esclarecimentos do seu aparte e ãS referências cOirt que V. Ex• me 
distingue. 

Mas, Sr. Presidente, em--dezembro de 77, era simcionada a Lei de Divór
cio. Em março de 78, logo que reabriu o COngresso Nacional, apresentei pe
dido de constituição de uma ComiSSão ParlaiJl.entar MiSta de Inquêrito, inte
grada po_r 11 Senado!es e li Deputados, para estud"ar o piobterrla~da Velhice. 

Era uma ano eleitoral, Inas apesar_ diSSO a Comissão, com todas as_ difi
culdades, cumpriu como pôde seu dever. E o relatório final_, da ~avra ~O-ilus
tre Senador Otto Lehmann, foi publicado no Diário do CongresSO-Nacional de 
7 março de 1979. 

Mas, Sr. Presidente, o que é preciso lembrar- e são vários os pronun
ciamentos que tenho feito nesta tribuna - é que nada o Çongresso at~ hoje 
votou, a favor dos idosos. Vamos passar o Ano do Idoso con) ã. m~ma displi
cência, ou com a mesma euforia aparente com que ·passou o Ano dos Defi
cienteS- Físicos. Que restou aos deficientes físiCOSTAlgumas rampas em pré
dios oficiais, e nada mais. Os deficientes físicos C01itinuanfConi.O rl.OopãSsilàO~ 
os velhos também continuarã-o. Esquecidos que nós sorilos os VelhOs, os 
maiores de-35 ahóst que, por serem maiores de 35 anos, rião podem aspirar a 
numerosos- cargos públicos, não podem sequer~-se iriScrever em deiermin3do:s 
concursos, porque cultuamos slogan de que somos um País de jovens. Deus 
queira que todos os jovens de hoje, um día, sejan} velhof:;_. -

Mas, ninguém se lembra de que é preciso abrir, aos que completam 35 
anos, possibilidade de sobrevivência. Somos um p_ª_is 9_1_1Q_e1_aos 35-anos, não 
se emprega mais ninguém, nem no serviço público, nem nas empresas priva
das. E por quê? Porque é preciso dar lugar aos novos. Mas os velhos de 35 
anos, e entre eles estamos todos nós que chegamos a esta Casa, têm uiQa expe
riência vivida, sofrida, atravês de trabalho e de estudo, e q~C nãO deve serdes-
prezada. -

· ·Sr. Presidente, ao .lado desse apresentei.Qutros projetas. E: de minha au_-
toria. por exenrplo, o Projeto n~' 2 i /81: 

úoS"ffienores de 12 -~n-Os e os m:aiOreiâe 65,-tefão direíto a pa
gar mela pásSa_gem em.··cfü.alquer- transporte coletfvo -de passageiros 
do Pâís, terrestre, flUVial, maÍ"íiiffio e aéreQ-. '' 

Em -quase todos os países do mundo civilizado, os maioires de 65 anós 
pagam --meia passage-m nos lransportes ferroviáriOs e as- Companhias de 
àVia-ção;por-cólitá própria, até aqtii-jâ-criam fórrrii.ilas pira ãtender aos m-ais 
velhos. A televisão divulga cOmpanhias que oferecem aos pais, aos avós e atê 
ao--sngto"TaCilidades para que acompanhem seus parentes. Agora, em Sãó 
Piü.J.lo, os cineritas res-olveram dar 50% de abatimento aos idosos nas sessões 
vespertinas. E a empresa privada que está sentindo a necessidade de atender 
aos idosos, num País qUe se· acredita um país de jovens, quando, graças a 
Deus, cada dia é mil.ior o nú-mero-dos q~:~e envelhecem. 

Outro projeto-, Sr. Presídente, q~e tarTibém continua na Colnissão de 
ConstitUiÇão e Justiça, dá preferêncfa às reclamações trabalhistas para servi
dores que contem mais de 60 anos de idade. Não podem eles esperar tanto 
quanto aqueles que estão no começo da jornada. 

Foi arquivado nesta Casa projeto também de minha autoria, de 1978, 
complementando a Lei n~' 6.179, de ll de dezembro de 1974 --e foi o único 
ato oficial ~m fav9r da velhice.- quando Ministro da Previdência o hoje Em
baixador Nascimento e S-ilva, asseiurando meio salário mínimO aos idosos de 
mais de 70 anos ou aos inválidos. Complementando este projeto eu assegura
va a estes que morrem recebendo meio salário mínimo o direito aO auxílio fu
neral na forma prevista na Lei n~' 3.807. Porque, não basta acudir aos velhos, 
é preciSo evitar que sejam sepultados como indigentes. 

Quero repetir aqui ;lgumas palavras que pronunciei na sessão de 27 de 
abril de 1978, portanto, há 4 anos: 

.. A Recomendação n'1 l da Terceira Comissão da ONU focali
za um dos aspectos mais graves da velhice. É a necessidade de 
fortalecer-se a célula familiar, de modo a facilitar o cuidado das pes
soas de idade e dos anciãos por suas próprias famílias. Vai-se gene
ralizando, infelizmente, a tendência de recolher-se às casas de velhi
ce os parentes que n-ão cabem nos apartamentos das grandes cida
des. Todos tivemos em nosso lar, convivendo conosco, a tição viva 
de experiência, e mesmo com as impertinências da idade, pais, avós 
e tios. Particfpavaril dos-conselhos familiares e contavam aos netos 
estórias da Carochinha." 

.. Os asilos de mendicidade ficavam para os velhos pobres e sem 
família, aqueles que necessitavam da caridade pública. Os tempos 
torriaram-se mais ásperos, ou menos humanos. E são tambêm ps 
que têm recursos que põem os ascendentes nos abrigos da velhice, 
de tal forma que há, em todos eles, um m1mero maior de aspirantes 
do que de asilados. E filhos e netOs sentem a consciência tranqüila, 
porque respondem pelas despesa-s e sabem que aos velhos não fal
tam pão e assistência mEdica, como se isso lhes bastasse. Por outro 
l~c!o, as associações de caridade, em regra sob a direçào de religio
sos dos mais variados cultos, se não contam com uma fiscalização 
constante, vivem, a bem dizer, das nodestas subvenções dos parla
mentares, a que se àjunram a dedicação e_ _a ajuda financeira de seus 
dirigentes," 

Entre oS depoimenfos colhidos pela Comissão Mista Parlamentar de In
quérito há um comovedor de uma das dirigentes da Casa São Luís para Velhi
ce, do Rio d~ Jan~íro. Contou_ela -::-_e estão nos Anais da Comissão- que 
várias pessoas internav~m ati seus parentes idosos; começavam a visitá-los, 

-- regUrarmente, todas as -semanas. -DepOis escasSeavam essas visitas; atinai se 
rriudavãm e não fornecia~m seus novos- endereços. E quando os asilados esta~ 
vam doentes_ ou_ morriam, i Casa nào tinha a queín comUnicar o falecimento. 
Esse desamor pelos velhos está a justificar uma grande campanha de cunho 
sOCial, a quaCrião -se pode-resum:rr-apetfas às conferências das Sociedades de 
GÚiaTría -e- "de GerontorOgia, nein à boa-vontade daqueles que contribuem 
pi:rrã--as- -Casãs de Càfíd-ãâe. E.. preciSO uma grande campanha· social que, infeliz
mente, não ocorre, e-lamento que não tenha alcançado, pela sUa relevância, 
uma repercussão maior do que aq"i.Iela outra em que me empenhei - a do di
Vórc~o._ Vorque na dõ divó_rcio havia o cLebate e havendo o debate havia o inte
resse dos jornais, das revistas, do rádio, da televisão. Todos são a favor da ve
lhice, mas quantós tr'ab_alhampela velhice? Quantos se interessam pela velhi
c_e_? Quantos se preocupam com a velhice? 

Aqui está, Sr. Presidente, uma revista internacional anunciando em bom 
inglês que o Presiden_te Figueiredo nomeou uma comissão para tratar da ve
lhiCe. A cOmissão tãlvez não s~.t~nha re~_n!QO mas o Congresso Nacio-nal já 
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prestou sua homenagem aos velhos: derrubou o projeto que ia dar pão a mui~ 
tos velhos que, muito pobres, prefiririam morar em seus pr6prto-s- [ares, no 
seio de suas famílias. E o COngressO Nacional rejeitou esSe projeto, Sr.-Presi~ 
dente, se atentar também em que as casas que recolhem os velhos, os necessl~ 
tactos não podem sobreviver _com as modestas subvenções que nós lhes distri
buímos. 

Sr. Presidente, neste momento em que se iniciam os aebãtes soOre o 
problema da velhice, queria deixar aqui o rneu desapontamento, mas também 
a minha confiança de que ao menos, nós que já somos velhos, legalmente ve
lhos, porque transpusemos os trinta e cinco anos, continuaremos SerisíveiS a 
esse problema. E quem sabe o Governo um dia por ele realmente se interessa
rá! (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALEXANDRE 
COSTA NA SESSÃO DE I3-5-82 E QUE, ENTREGUE Ã REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. ALEXANDRE COSTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. SenadOfcs: 

Ocupo a tribuna para fazer um registro. Poderia fazê-lo requerendo à 
Mesa a sua transcrição nos Anais da Casa, mas esse caminho não me agrada
ria, e creio que a nenhum dos Senhores Senadores~ Prefiro lê-lo_ 

Sentir mais uma vez, como o autor as sentiu, as emoções de fazer justiça 
ao homem que a merece e deixar pela minha própria palavra, embora não da 
minha lavra, nos Anais do Senado Federal, o texto do discurso proferido pela 
Presidente da Legião Brasileira de Assistência, Sr• Léa Leal, quando da re
cente inauguração na simpática e progressista cidade de Imperatriz, lá nas 
barrancas do Tocantins, riO meu Estado natal, de mais uma creche que rece
beu o nome de Creche Cãsulo Henrique de La Rocque Almeida. 

E a maneira que encontro, no curto tempo- de que disponho, para com~ 
partilhar em tudo que nele está contido e congratular-me com a autora pela 
felicidade da homenagem. 

O discurso tem título: "O Melhor Homem d_o Mundo". Diz ela: 

"O MELHOR HOMEM DO MUNDO 

Permitam~me os maranhenses vir aquí falar-lhes do Melhor 
Homem do Mundo. 

O título não é, como a algum desavisado poderia parecer, pro~ 
duto de um julgamento parcial ou exagerado. 

Pelo contrário, é o justo e unânime reconhecimento que os ami
gos fazem à sua vida e à personalidade inigualável de um filho ilus
tre desta terra encantadora: Henrique de La Rocque Almeida. 

O Melhor Homem do Mundo. 
Só não posso dizer que até os próprios inimigos Concordam, 

por uma única e simples razão: Henrique de La Rocque não teve e 
não tem inimigos. 

E sabido que aos amigos devemos perdoar todos os defeitos. 
Que fazer, porém, quando o amigo é Henrique de La Rocque, 

um homem sem defeitos? 
Que fazer, senão exaltar-lhe as qualidades? Tarefa igualmente 

difícil, pois são ta ri tas as suas Virtudes, que omissões certamente se
riam cometidas. 

O que vale, portanto, é honrâ-lo num preito despojado, com a 
vassalagem afetiva e a reverência consciente daqueles que ternos a 
felicidade de conhecê-lo, de haurir sua sabedoria tranqUila e de usu
fruir de sua benevolência tão ímensa quanto discreta. 

Dos bancos primários da Escola Modelo e secundários do secu
lar Colêgio Antôriio Vieira, 3.qui em São LUís, até o assento ilustre 
de Ministro do Tribunal de Contas da União, coroainento justo a 
uma carreira de advogado brilhante; no Ministério da Fazenda, na 
Presidência do antigo IAPC, na Câmara Federal, de 1955 a 1974, e 
no Se-nado da República, sempre levado pelo voto popular, Henri
que de La Rocque vem dignificando e enobrecendo a vida pública 
brasileira, com seu carâter, sua inteligência e sua permanente aura 
da bondade. 

Um exemplo, um homem verdadeirO, feito realmente à imagem 
e semelhança do bom Deus. 

O Melhor Homem do Mundo. 
No seu querido Maranhão e no Río de Janeiro, em Brasília e 

no Brasil todO, sua miSsão tem s-ido cultivar e conquistar ainigos, ser 
útil e generoso, fazer do respeito e da solidariedade ao próximo o 
objetivo principal de vida. 

Henrique de La Rocque não díminui, não divide, não separa. 
Henrique de la Rocque sorna, multiplica, aproxima. 
Hoje, vindo a seu Estado natal, a melhor e mais profunda ho

menagem que posso prestar a este homem simples e superior é inau
gurar ~~heche CasUlo Heilrique de L~ Rocquc Almeida. 

Ó preito é ffiodesto, mas -torna~se simbólico como reconheci
mento à sensibilidade social e pioneira daquele que, Presidente do 
velho IAPC, criOU a ·primeira creche do sistema preVídenciârio bra
siJejro, destinado-a aos filhos dos servidores da autarquia." 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• dá licença para um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA --Com~muúa-honra, nobre Senador 
Nelson CarneirO. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• faz muito bem cm reviver, em trazer a 
esta Casa, ainda que numa evocação, a presença que estâ entre nós, perma
nentemente entre nós, aaquele que foi muito bem classificado como o Melhor 
Homem do Mundo: Henrique de La Rocque Almeida. E a homenagem de V. 
Ex•, ao incorporar aos Anais o discurso da Sr• Léa Leal, ê tambê!P uma ho
menagem a quem tem, com tanto devotamento, se dedicado à Legião Brasi~ 
!eira de Assistência. A homenagem não é sô a Henrique de La Rocque Almei
da, é, também, à Sr• Léa Leal. Mas V. Ex' o faz muito bem, porque todos nós 
ainda sentimos ao nosso lado, no nosso convívio, essa figura magnífica que é 
Henrique de La Rocque Almeida . 

O SR. ALEXANDRE COSTA- O aparte de V. Ex•, eomo seu velho 
amigo de muitos e muitos anos, inclusive no Parlamento por mais de 20 anos, 
é o testemunho do respeito e da admiração que todo o Congresso Nacional 
devota a Henrique de La Rocque Almeida. 

..A parte o símbolo e a modéstia, neste momento o essencial é 
que, às margens do Tocantins, na cidade de Imperatriz. 230 crianças 
maranhenses começam a receber assistência m6dica e alimentar. 
orientação pedagógica e lazer, sob 1,.1m teta seguro e carinhoso. 

E, o que 6 também impõrtante, 230 crianças maranhenses esta
rão vendo, ouvindo, dizendo e aprendendo o nome do patrono de 
sua creche. Estarão, como nós, conhecendo e admirando a figura 
humana de Henrique de L-a_ Rocque." 

Esta é a oferenda singela da LBA, a devoção dos amigos ao 
Amigo maior. - --

"Bem sabemos a nossa humildade, mas temos a certeza de que 
a Creche de Imperatriz, com suas crianças sorridentes, protegidas e 
felizes, ficará para sempre guardada e lembrada no doce e generoso 
coração de Henrique çie La Rocque." 

O .Sr. Humberto Lucena --Permite V. Ex• ·um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Com muito prazer, nobre Líder Hum
berto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- SubsCrevo, como Uder do PMDB no Senado, 
ipsis litteris, as palavras caririhosas da Senhora Léa Leal, Presidente da Le
gião Brasileira de Assistêneia~-e-m homenagem~ Henrique de La Roque Al
meida. Realmente, trata-se de um dos melhores homens do mundo, pelo me~ 
nos para nós que o có"nhecernos na intimidade e que recebemos tantas lições 
de sua inteligência, de seU talento e, sobretudo, de sua bondade, pois Henri
que de La Roque Almeida é uma personalidade na qual nós enxergamos o 
cérebro e, sobretudo, um imenso coração, um coração em cujo seio Cabe toda 
a humanidade, porque riunca o vi dar um não a ni-nguém. Sempre o conheci 
apertando a mão de todos, abraçando a todos e procurando, na medida do 
possível, minorar o sofriffiento de cada um. 

f: oportuna a sua intervenção adler, desta tribuna, palavras tão tocantes 
que nos deixam todos nós _emociõnados, na lembrança permanente daquele 
querido colega e amigo, também está fazendo a SU?- homenagem pessoal, a 
homenagem do Maranhão e à qual eu acrescento a homenagem da Paraíba e, 
creio, de. todo o Nordeste brasileiro. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -A homenagem de V. Ex•, nobre Líder 
da Oposição Senador Humberto Lucena, não só honrará como enaltecerá e 
testemunhará tudo de grandeza contido no discurso da Presidente da Legião 
Brasileira de Assistência. 

V. Ex•, o nobre Senador Nelson Carneiro e eu, velhos companheiros des
de a primeira Casa, a Câmara, e, aqui também, no Senado, nos acostumamos 
com aquela dignificante figura humana, que tanto honrou a Câmara dos de-
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putados como o Senado Federal, e E: um filho querido e estimado de todos os 
maranhenses. 

"Que Deus, seu amigo, o ilumine e abençôe! 
E que a nós pennita, apenas e sempre, a orgulhosa virtude de 

conhecer, ter e amar o Melhor homem do Mundo! 

O Sr. Dirceu CQfdoso - Senador Alexandre Costa, há um nome que não 
pode ser mencionado nesta Casa sem que cause uma onda de emoção e enter
necimento. Ele é um tabu para o Senado. ~ o nome de Henrique de La Ro
que. Ele por aqui passou, ilustrou essas cadeiras e essas bancadas. E 9 tempo 
não nos deixa esquecer dele. Foi o melhor colega que tivemos~ sempre bom, 
sempre cavalheiro, sempre generoso. Não somos nós apenas que lhe quere-
mos bem. Nossas famílias têm, em La Roque, a figura benfazeja que sempre 
está a espargir o bom. Minhas felicitações a V. Ex• pela justa homenagem que 
está prestando. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Senador Dirceu Cardoso, V. Ex• está 
sempre presente no que é sério c no que é justo. E é uma honra para o set.i ino-
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desta colega ter, no seu humilde pronunciamento, um aparte tão expressivo e 
tão brilhante como o de· V. Ex• 

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

(")CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 

Parecer sobre o Processo n• 1 •. 899/81, da Dlretorla do CE
GRAF. 

Versa sobre a proposta da alteração no Orçamento Interno do FUNCE
G lt-AF, no exercício de 1981, na conformidade das discriminações constantes 
dos quadros I a V-A, anexos. 

A matéria foi devidamente instrui da pela Asses orla do Diretor Executivo 
do CEGRAF, examinada pelo Auditor do Senado e pelo Conselho de Supor
visão do Orgão, tendo merecido pareceres favoráveis, uma vez que a alte
ração é permitida pela legislação atinente à espêcie. Como o assunto depende 
de aprovação da Comissão Diretora, que só se reunirá no próximo ano, o Ex
·aelentíssimo Senhor Presidente aprovou, ad referendum. 

Brasília-DF, 29 de dezembro de 1981. 
A iman Nogueira da Gama. 

ANEXO I r· RECEITA txFAC!CIÓ- DE 1981 !•• CrS 1 ,o o) l 
VI....:,"" "'"1-oo tn~·-·- -- ~ rOO<'It:. 

(.1-!I(..QIU 

·~ 
~ ·- ~"-.. _. 

1 .0.0 RECURSOS ORDIMXR lOS ••••••••.•••••• 426.400.00_0 773.-400.000 
1.1.0 lRA.NSfER(MCIAS CORRENTES 

1.1 .1 R~cursos consignados no Orçamento 
Geral d~ Urdio. nos te-rmos dos p11 
rãgrafos l_! t 4Q do.artigo 483 -; 
da Rescluçao SB/72, coa a nova re 
daçio dadl pela Rnoluçio 57/76: 
do Senado rede-ral. 1 serem repu~ 
sados ao fUNCtGft:AF ................ 407.-40D.OOO 00 40 7. 400 .o o o o o 

l .1.2 Cri"d1 to SuP1e•etltar aberto pelo 
Decreto n9 86.326. de 01 de se te111 
bro •• 1981. • H reli tepasudos ' 
.pelo Senado feder1l •••••••• -•••••• - - 200.000.000 o o 

1. I ,J Crédito Suph.enur aberto pelo 
Decreto nQ M.ue • •• 08 •• ou tu~ 
bro •• 1981. • sere• reputAdos 
pelo Senildo F"ede ral •••••••••••••• - - l-47.000.000 o o 

.. ·- oca .... ,.......,... 

02 00 - SENADO FEOERAL .... ~o•-•1 02 02 - FUNDO 00 CENTRO GRAFiCO 00 SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF 
RECEITA - ÜERC!C lO OE 19'61 

~ ..... 1(1 ..... ,_ r..-:.>o•~...., - DI"! V~..-<.., ·---- -~ ~·~r ...... ..__., 
·~ 

~ .. ·.r-• 
·- -- !(00<' ...... 

--~ 
1 .2 .o TRAMSFERE"HCIA OE CAP t TAL 

1 -2-1 Recursos c:ons i g:nl!dos no Orçur,en to 
Grr~1 da Uniio, nos termos dos pa 
rigraros 39 e 49 do artiço 483 -; 
d• Ruotuçio 58/72, com a nova re 
daçio dad;t peLl Resolução 51/76-; 
do Stnldo Federa J, • serem repasM 
udos lO FUNC(G"RAf ............ ·---~- 19.000.000 00 19.000.000 00 

2 .o.o RECURSOS VlNCliLAOOS ••••• -••••••••.• ~~-~E.· QQ2. ~ 
2' 1 .o TRANSFtRCiíCIAS CORRENTES 

Ll .1 Recef ta Opera:ciona.1 prevista no 
Orçaraen to Gera 1 da União. ,, ser 
executada nos termos do po!rigrafo 
JQ, do artigo 483, da Reo;olução 
nQ 58/72, Com a nova redaçdo dada 
pela Resolução nQ 57/76-,- do S~nado 
federa~, combinado cdm o Item l , 
do artlgo 49, do Ato n9 10, de 
1980, da ComiS!>ão Diretord do Se· 
nada. federal, •••• ~··············· 2.500.000 ,, 2.500.000 22 

"1t111~1 ............ 
oo;aol•,., .. _ 

lfta11&"0J'S•••-'<. ••...v too"f~!U ot{Çt!TO~ '~ c I I I I 
(•) Republicado por haver safdo com incoricÇio no DCN --Seçio II, de 30-l2-81. 
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02.00 - SENADO FEDERAL 
ANEXO I -8 02.02 - FLNDO 00 CENTRO GRAfiCO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF - -· ~-

RECEITA. txERC.!CIO D( 1981 
~IIJAC&Q..,r~- ~-'ll ... ,_ '""'""" .. .. ~, •ooo•n CMIÇI)I>-4 

~ -· tll!lr.o-'• 

"~ 
,[(l;llooJ>o., 

3.0.0 RECURSOS OE OUTRAS FONTES •.••••• ~. 120.000.000 140.000.000 

3. t.O TRANSFU..tNCIAS CORRENTES 

3.1.1 Recaita Operacional. oriun~a de Or 

i!~!o:a d~n ~ ~~~ ~I ~e~o.e~~~~~~d:Q-no~ 
do Ato nQ to. de 1980, da Comiss4o 

140.00-0.000 90 Oiretora. do Senado Federal .••..... 120.000.000 90 

I I T 
S ITUAÇ:I:O ATUAL 

TB9i.-9oo.oon J u.ooo.ooo 

i . 02.00 - SENADO FEDERAL RECURSOS OE TODAS AS fONTES • I 
l
. 02 02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO j'DERAL - FUNCEGFW ) I 

~===;==~============:;;=;=========::·:··:·p~-·R:·O:.G:R:A=M==A=D~E~-~TR~A~8~A~L~H=O~===EX=E=R=!=!=C!~O~DE==I=9=81==~:1~~~~=='="=Ex=o=u~~ ( SIIIJAÇMI.v<JI~oOR Soltw;I.OMUJ.I. 

toOoCO UP(CifiC:I.ÇioO P~OJOO$ AIWIOAO(S 101'-1. tAOJC'!C5 Allv!O>DI.S ! 101"- j 

LEGISLATIVA 

INDUSTRIA 
AOMINISTRAÇM GERAL 

0162.0214.430 Serviços Postais e de TelecomunJ. 

cações 2. 300.000 

0162.0251.617 

o 162.3474.094 

0162.3474.432 

EOIF!CAÇOES P08LrCAS 

Ampliação do Centro Grãfico-- 10.300.000 7.600.000 

PROOUÇAO INDUSTRIAL ~!Q..Q..OQ~ 

Fundo do Centro Grâfico do Sena-
do Federal 5.000.000 

Manutenção do Centro Grâfi co do 

Senado Federal 531.300.000 

-iõ:"3oo.ÕÕÕ 5J8.60o.ooo 548.9oo.oo 

TOTAL 

1

2..!_5.900.000
1
1 

gi5.900.000 

I ~O.OOQ 
I ' 

2.3oo.oool 1 

I l.:.!Q~I 

i 906.00(L_QQQ.i 

5.000.000! : 

1 

90l.000.000i 1 

I ..... ,. ! l'q 
i·~:~ 
1~~ 
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NATURUA DA DESPESA E x(RCTC1 O 

r_~_C!:_ l 

3.0.0.0 

3.1 .o .o 
3.1.1.0 

3.1.1 .1 
01 

02 

3.1.1.3 

]. 1. 2.0 

3.1.3.0 

3.1.3.2 

3.1.9.0 

3.1.9.2 

ot; .o .0.0 

".1 .o .o 
•. 1.1.0 

•. 1. 2. o 
4 .) .9.0 

•. 1. 9. 2 

DESPESAS -~ORRENTES 

DESPESAS DE CUSTEIO. 

PessoD 1 

Pessoal Civil 
Vt:tH:.imento<;, e Vanta.9ens fi )(;,.s 

Despeus Vartive\s 
Obrigações Pa tr.ona is 

MAterial de Consumo 

Serviços de ler'ceiros e Encargos 

Outros Serviços e Enc21rgos 

Divert.os 'oespesu de Custeio 

DespeSiU de [ltercicios Anteriores 

DESPES:'S DE CAPITAL 

INVÉ.slJMENT05 

Obus e I ns h. hç6u 
Equipamentos e flatêrial Per111anente 

Diversos ln\'estimentos 
Des.ptsn d~ t:~erc:Ícios Anttrior~S 

: . 

I99.ooo.ooo 
171.000.000 

28' 000.00.0 

<ll.ODO.OOO 

136.70.0.000 

JO. JOO. uo·o 
30.300 .o o o 
~ 
400. DOO 

~~00.0~0 

12 .. 500.000 

~ 
200.000 

·-··~"'~T ...... ~·- T ~···-~ 1 r--- ---r --.. ~- T -·~·,' ~· ... ·~ 1 ~ ~ .. - ~ ~ooo • ooo z 76 . 9oó. oóo 516 . 9 o o . o o O)U -...::3:.2 ·:..:o:;oc:o.:.. o:.o:..:o:..0...J.-----~-.L..-____ J .... _..:J:;2:;·,:o;:.oo,_.~ooo J l 5 • a . goo . ooo · _ 1 
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gr: 1151 ANEXO III p., 

NATUREZA DA DESP!'SA - J(ERCICIO DE 1981 
- ln'luo;.i.oAJ\.W. _, 

IV(CIIIC.I/;;I.Q - -- OIIDINAAKlS V\JtCUVOOS OI.IIIW!QnlU C.ri~1::=,.<.o. 
. ~-

3. o. o. o DESPESAS CORRENTES 890.400.000 
3.1.0.0 DESPESAS OE CUSTEIO. 890. <OO,__Q_QQ 
3.1.1.0 Pessoal 633.500.000 
3.1.1.1 ?e s soa 1 C i vi 1 ~~.000.000 - 46.500.000 5<5. sod. OQQ 

01 Vencimentos e Van tage:ns Fi li. aS <51,000.000 - 46. soo. 000 <97.500.000 
02 Despesas Variáveis 48.000.000 - ~o o o _,_QQ,Q 

3.1.1.3 Obrigações P J1 tr-onai s 88.000 .o o o - - 88.000.000 
3.1.2.0· Material de Consumo 134.400.000 2.500.000 78.000.000 .uh!QO. OOQ. 
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos _12. 600 :ao o. - 9.000.000 41.60~ 
3.l.3.2 Outros Serviços e Encargos 32. 6~0 .. ~00 9. 000. DOO 41.600.000 
3.1.9.0 Diversas Oes pe·s aS de Cus te 1 o iQQ.:.QQI! - !.2~ 
3.1.9.2 Despesas de Exercf c i os Anteriores 400.000 - - 400.000 

4 .o .o. o DESPESAS OE CAPI T.AL 25 soo ooq I -- --
4. 1.0.0 INYESTIMENTOS 1S soo 000 

I 4.1.1.0 Obras e Instalações 6. 300. 000· .!.:1~ 7.600.000 I 
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanerite 12.500.000 - ~QQ 1L.ZQQ.,_Q2:Q 
4.1.9~0 Di versos In11estimentos 200 • _ _a ao - - ~uQQI 4.1.9.2 Despes as de Exercícios .. Anteriores 200 .ao o - - 200.000 

i 
I 

~~.--....... .~ 

·ts ~~ =c:::" . -. -Ui ....... 
~ u ---= -- li .. 

( rH~tl"'-"'lir.x__""sT O!Jl11.15Dti'C.OAA(~IU T 101k.0(5,C;)~~u·m l r 1/f'IISIIMI/>1.05 ~ •• ,1/m:"'CUIIr..u.Cl.IAA! T I!WdfCCCIJ'11AI. l!Oloii.O(SI'D(DJ'ol.ll.' r- TOIJ<.''""' ·--

633.500.000 256,90o.ooo 890.400.ooo l 2S.s~~-q_o_Q_J__ . .L. ___ • __ __, _______ ..._.:.25.:.·;.;5;.;o:.:o.:.·.:.oo:.:o:..._..J l_gt5.9oo.ooo , 

.. 
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I 

02.00 - SENADO FEDERAL 
02.02 - fUNDO DO CENTRO GRAfiCO DO SENADO f ERAL - fl,!NCLGTIAT 

NATUREZA DA DESPESA l 

J,O,Oan 

3.1.0.0 

3.1 .1 :0 

1

3.1 .1.1 

01 

02 

1

·3.1.1-3 

I 3. l. 2 .O 

i 3.1. 3 .o 
i 3~1.3.2 
\ 3.1 .9 .LI 

i 3.1.5.2 

I 
4 .o.o.o 
4.1 .o .o 
4 .1.1.0 

ll.l.2.(1 

I • ,l,.9,Q 

1·. 1-9.2 

DESPESAS CORRENTES 

l)[SPESAS OE CUSHIO 

Pessoal 

Pessoal C i vil 

VtnCliiH~ntos e V.Htagens Fi)(as 

Despesas Variivels 

Obrigações Patron~is 

Material dr Consumo 

Serviços. dr Terce·i-ro~ e ,(ncarg_os 

Outros ~rrviços. e En,;o5rgos 

DlVerus Orspesas de Custeio 

Dupe:su de (~~:erd'cios Antederes 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVHTJHEtlliOS 

..Obr-u e lns tal ações 
Eqvipl•tntos. e Material Per-manente 

Diversos Investimentos 
Oespeus dt (xer.clcios Ar.tedort!~ 

. ·-1 
I'U:CURSbS bt !ó6AS AS roNl(S j 

ANEXO IV 
rxERCÍcio ot i9Bl 

Pm- -r(· 

....... "' .. '"'0["''" 

19 9. OGO. 000 

171.000.000 

28.000.00_0 

4l.OOO.OÕO 

44.300.000 

400.000 

0:'00 .000 

nlui"'O 

240.000.000 

-

232.200.000 

44.300.000 

-
~ 
-

10.300.00-0 

~~ 
~ 
-

516.900.00~ l 
516.900.000 

31.000.000 

32.000.000 

L~--------~~~~~.~· 
r;:;:~';o~to; 1z7::;;a~~ Ts~o~ ... ;~~~~~~ í 3~;·.';~~~;~ .. l 0«.9~~ ... ~-;a I 

02.üC - S~:·.AUD FEDERA~. RECURSOS OE TODAS AS fONTES 
02.02 - FuNDO-DO CENTRO GRAF,CQ DO SENADO FEDERAl - fUNCEGRAF 

SF /IS.:3 ANEXO IV-A l 
.<ATUREZA DA DESPESA 

SilUJ.ÇJ.OAIU/.l-

'""" ISP1UICI.ÇAO WD(L(Y[NlOintlol ll.t>IIN10 t.IIIGOIILJoiCOI<Q,.ICA 

3.0.1).0 DESPESAS ÇOBB!iNTES 890.400.000 

3.1.0.0 DESPESli.S DE CUSTEIO 89_0. 40-0.000 

3.1.1.0 Pessoal 633."500.000 -
3.1.1.1 Pessoal C i vil 545. soo. 000 - -

Ol Vencimentos e Vantagens Fixas 497.500.000 - -
02 Despesas Variáveis 48.000.000 - -

3.1.1.3 Obrinações Patronais 88.000.000 - -
3.1.2.0 Material de Consumo - 214.900.000 -
3.1.3.0 Serviços de 'l'_erceiros e Encargos - 41'.600.000 -
3.1.3,2 Outros Serviços e Encarqos 41.6_00,000 - -
3.1.9.0 Diversas Despesas é!e Custeio - 400.000 -
3.1.9.2 Despesas de Exerclcios Anteriores 400.000 - -

4.0 .o.o DESPESAS DE CAP.ITAL 25.500.000 

I 
4 .1.0.0 INVESTIMENTOS 25.500.000 

.... 1.1.0 Obras e Instalações - 7,600a000 -
4.1.2.0 E qui pame n tos e Material Permanente - '17.700.000 - C(\ 

4.1.9.0 Diversos Investimentos - 200.000 - ..,.\ 

-4.1,9 .2 Despesas de Exercícios Anteriores 200.000 - - --
i c::: [) 

~·lo ~-~'% 
~ 
. ffi I -~ 

, 

i'---l 
r •USO/ol [ [!fC"AIIQ ~ '1 ovr~~s ou~ CORII(Nl[S I 101/ol DIS• (OMOIIU J 
l_633.soo.ooo- _ 256.900.ooo ~~4oo.oo~ 

' o T__,_ ~ 
~\·~~5 
~ 

r TOUI.OU.POlCJ.f'ltOO.l 

l~ 25.500,000-

·~--

~ !Oill.~lllll. -~ 

91:5.900.000 ... • 
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-
02.00 - S~NAOO fU)[RAl AN(lO V 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAHCO DO SENADO Fl .RAl - FUNCEGRAF 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - EXERCTCIO PE 1981 
w...;.ai,.,.....!"''OI • Cr 1 .ôíJO 00 

... Q;tla ""'~ 
U.tCifoe.o.;.tO ·- ~w [S"'(:Irw;.oçoo 

·-~ ~-

RECEilo\S CORRUITES 529.900.000 DESPESAS CORRENTES Sl6.900.000 

ll"ans.ferinciu CorNntes 529.900.000 Despesn de Cus t~ i o 516.900.000 

SUPER~VIT 00 ORÇAMENTO CORRI:!!_ 

TE 13.000.000 

T O T A L 529.900.000 T O T A l 529.900.000 

RECElTAS DE CAPITAL 19.000.000 DESPESAS DE CAP llAL 32.000.000 

Trusferrnc:hs Gt Capital" 19.000.000 

SUPERAVIT 00 ORÇAMUTO CORRE~ 

TE 13.000.000 lnvéstiaentos 32.000.000 

l O T A L 32.000.000 T O l A l lZ .ooo .000 

s . . 

02 00 - S!;NADO FEDERAL 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEl ~AL -_: FUNCEGRÀF 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 

ANE..:O"VA 

FX(RC!CIO OE 1981 

RECEITAS CORRENTES 

Transferêncfa.s Co-rrentes 

T O T A L 

RECEITAS OE CAPITAL 

Transferencias de Capital 

SUPERAVIT 00 ORÇAMENTO CORRENTE 

TOro~~. 

896. 900.000 

896.900.000 

896.900.000 

em crs 1 .oo·o ,oo 

,QESPESAS CORRENTES 

Despesas de Custeio 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 

T O T A L 

DESPESAS DE CAp-fTAL 

Investimentos 

890.400.000 

890.400.000 

~I 
896.900.000 1 

~~~:= 
25.500.000 I 

---------------------+--------,_--------l---~------------~~----"----------,--------
T O T A L 25.500,000 T O T A L 25.500.000 

• 

, 

.. 


